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Andrzej Dąbrowski
Rok 2004 jest dziewięćdziesiątym piątym w działalności
i rozwoju bibliotek publicznych w Regionie Świętokrzyskim. Fakt ten
skłania do refleksji nad kondycją tak bardzo ważnych dla kultury i edukacji
placówek. Założone w 1908 roku w Kielcach Stowarzyszenie Biblioteki
Publicznej powstało jako wynik społecznikowskiej pasji miejscowej
inteligencji. Po latach niezwykle aktualnie brzmi zapisane wtedy przez
założycieli zadanie: „Biblioteka powinna być instytucją żywą, a nie
martwym składem książek”. Ten fragment z instrukcji określającej zasady
funkcjonowania biblioteki chciałbym – w roku Jubileuszu – zadedykować
nie tylko bibliotekarzom, ale właśnie organizatorom bibliotek.
Współcześnie są to najczęściej jednostki samorządu lokalnego.
Jak uczynić, by biblioteki nie były „martwymi składami książek”.
Otóż zbiór książek przestaje być martwy, gdy korzystają z niego
czytelnicy. Ci zaś przychodzą chętnie, gdy zbiór zaspakaja
ich oczekiwania, jest dla nich atrakcyjny – zarówno w wymiarze
współczesnym, aktualnym, jak i historycznym. Budowanie biblioteki
to długotrwały proces, świadomie zorganizowany, nieprzerwany.
Zagrożeniem dla tego procesu jest zaniechanie – zakupów, prac nad
porządkowaniem
zbiorów,
opracowaniem,
przygotowaniem
do udostępniania. Statystyki za rok 2003 dowodzą, że przynajmniej
kilkanaście bibliotek gminnych w Naszym Regionie ma problemy
z zachowaniem procesu własnego rozwoju. Dotyczy to przede wszystkim
znikomości lub wręcz zaniechania zakupów materiałów bibliotecznych,
głównie nowości wydawniczych. Potwierdzeniem tej tezy jest również
spadek liczby czytelników. Utrzymywanie takiego stanu w kolejnych
latach stanowi poważne zagrożenie dla realizowania przez te biblioteki
zadań ustawowych. Niebezpieczne jest również ograniczanie zatrudnienia niekiedy nawet do połowy etatu w bibliotece gminnej. Należałoby raczej
oczekiwać starannego doboru osób do pracy w bibliotekach i finansowania
procesu doskonalenia ich kwalifikacji. Decyzje kadrowe podejmowane
dla rzekomego oszczędzania często nie są wynikiem żadnych analiz
skutków takiego działania. Nierzadko słyszę argument o potrzebie
ograniczenia działalności bibliotek, bo przecież jest Internet. „Zaklinanie”
z użyciem słowa Internet, który ma rzekomo zastąpić książkę to tworzenie
złudzeń. Internet nie rozwinie u młodych ludzi, a przede wszystkim nie
wykształci w nich umiejętności czytania i pisania. Ci, którzy korzystają
z Internetu wiedzą, jak bardzo zasób informacji internetowych różni się
od zasobu bibliotecznego. W bibliotekach panuje informacyjny ład
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i porządek, czego nie można powiedzieć o Internecie. Korzystanie
z Internetu wymaga przygotowania do krytycznej oceny zamieszczonego
tam materiału. Czy taką zdolność posiadają wszyscy absolwenci polskich
gimnazjów i liceów. Wątpię, skoro znaczna liczba uczniów kończących
podstawowy etap kształcenia ma kłopoty z czytaniem, a przede wszystkim
rozumieniem tekstu czytanego. Badania dowodzą, że około połowa
dorosłych Polaków nie czyta w ogóle. Informatyzacja jest jednak szansą
dla bibliotek i korzystających z ich usług czytelników. Ułatwia i usprawnia
korzystanie ze zbiorów, rozszerza zakres informacji dostępnych
w bibliotekach, daje ogromne możliwości współpracy między bibliotekami.
Szkoda więc, że proces informatyzacji w bibliotekach miast i gmin
świętokrzyskich był dotychczas niedoceniany przez władze samorządowe.
Jest on tak samo ważny jak wzbogacanie księgozbioru. Poziom
wykształcenia, ogólny poziom kultury mieszkańców Naszego Regionu,
także ich ambicje edukacyjne sprawiają, że biblioteki publiczne
to niezwykle ważne instytucje. Czy zatem powinny konkurować
w finansowych decyzjach samorządów gmin z ośrodkami kultury masowej,
z organizacją imprez masowych? Stan taki uznać należy
za nieporozumienie. Biblioteka powinna zaciekawiać i przyciągać
zgromadzonymi zbiorami, liczbą tytułów czasopism, formami pracy,
a w równej mierze wyposażeniem i estetyką. Chodzenie do biblioteki
mogłoby stać się modą, zwłaszcza wśród ludzi ambitnych, rozumiejących
i doceniających potrzebę własnego rozwoju intelektualnego.
Za pięć lat będziemy świętować Jubileusz 100-lecia bibliotekarstwa
publicznego w Regionie Świętokrzyskim. Zachęcam przede wszystkim
władze samorządowe, także środowisko bibliotekarzy do stworzenia sieci
dobrze zorganizowanych i wyposażonych bibliotek gminnych. Będzie to
jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość każdej gminy i całego
Województwa.
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SPRAWOZDANIE
WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KIELCACH ZA ROK 2003
I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI:
1.1. Utworzono:
- Pracownię Digitalizacji Zbiorów,
- Czytelnię Internetową,
- w Dziale Informacyjno – Bibliograficznym wydzielono pokój
i zorganizowano Informatorium.
II. BAZA LOKALOWA
2.1. Zmianie uległa baza lokalowa. W związku z wypowiedzeniem umów
przez właścicieli budynku przekazano część pomieszczeń siedziby WBP
przy ul. Rynek 5 o łącznej powierzchni 198 m² oraz dwa pomieszczenia
magazynowe przy Wypożyczalni i Czytelni Głównej (ok. 40 m²).
W wyniku umowy zawartej z Muzeum Narodowym uzyskano cztery
pomieszczenia o łącznej powierzchni 84,9 m²
Kontynuowano starania o pozyskanie lokalu dla WBP w budynku
zlikwidowanego Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Kielcach.
Dotychczas brak decyzji samorządu Kielc o przekazaniu budynku na
potrzeby WBP.
III. SIEĆ, BAZA KOMPUTEROWA
3.1. Kontynuowano prace nad komputeryzacją WBP. Rozbudowano lokalną
sieć komputerową.
Ogółem czytelnicy mają dostęp do 13 stanowisk komputerowych:
- 6 stanowisk komputerowych z możliwością korzystania z programu
użytkowego Word oraz dostępem do baz własnych, obcych
i Internetu (Czytelnia Komputerowa),
- 4 z dostępem do zautomatyzowanego katalogu książek
(Wypożyczalnia i Czytelnia Główna),
- 3 z dostępem do baz własnych i Biblioteki Narodowej (Informatorium)
3.2. Uruchomiono także 4 stanowiska do obsługi czytelników
(automatyzacja wypożyczeń).
3.3. Doposażono w nowe komputery wszystkie działy WBP.
3.4. Udzielano pomocy w instalacji oprogramowania, organizacji baz i pracy
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w programie MAK (MBP Kielce, MGBP: Wąchock, Ożarów, Włoszczowa,
GBP: Piekoszów, Morawica, Daleszyce)
Na wniosek WBP biblioteki w Suchedniowie i Staszowie otrzymały
z Biblioteki Narodowej oprogramowanie MAK oraz bazę „Przewodnika
Bibliograficznego”.
Wystąpiono z wnioskiem do Fundacji im. A. Urbańczyka o pomoc
w komputeryzacji bibliotek samorządowych województwa
świętokrzyskiego.
IV. GROMADZENIE, SELEKCJA, EWIDENCJA
4.1 Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
Do zbiorów WBP włączono 5 761 wol. książek na kwotę 142 701,37 zł.
( wpływy z różnych źródeł: zakupy, dary, egzemplarz obowiązkowy )
Zakupiono:
- 4.229 książek na kwotę 129.028 zł,
- 132 jednostki (1613 kaset) „książki mówionej” na kwotę 8.855,37 zł,
13 płyt CD na kwotę 5.348,96 zł.
Wskaźnik zakupu wyniósł 2,04 wol. na 100 mieszkańców
(więcej o 1,34 niż 2002 r.).
Średnia cena zakupionej książki wyniosła 30,56 złotych (więcej o 3,56 zł).
Nabyto w drodze zakupu 254 tytuły czasopism (355 egz.), na które
wydatkowano 67 036,23 zł.
4.2.Ewidencja
Prowadzono ewidencję przybytków i ubytków według obowiązujących zasad.
Kontynuowano prace nad reinwentaryzacją czasopism przedwojennych
(204 wol. obecnie 70% zbiorów jest przeinwentaryzowanych).
4.3 Stan zbiorów na 31.12.2003 r.
Księgozbiór
w tym:
książki
czasopisma

- 220 497
- 197 335
- 23 162

Zbiory specjalne
- 39 464
w tym:
rękopisy
126
mikroformy
185
materiały audiowizualne - 29 091
dokumenty elektroniczne 43
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V. OPRACOWANIE ZBIORÓW
5.1 Nabytki opracowano pod względem formalnym i rzeczowym.
Kontynuowano prace nad reklasyfikacją zbiorów oraz melioracją
katalogów.
5.2 Do komputerowego katalogu centralnego wprowadzono 2 104 rekordy
(stan 10 532), do katalogu książek 4 634 (stan 47 650),
do nowo utworzonego katalogu wydawnictw ciągłych 68 rekordów.
Własne bazy danych (stan na 31.12.2003 r.)
- katalog książek ogółem 70% zbiorów wypożyczalni głównej
- katalog centralny –prowadzony na bieżąco od 1999 r.
- bibliografia regionalna za lata 2000 - 2003 uzupełniana na bieżąco
- katalog Działu Zbiorów Specjalnych zawiera opisy 9 % starych
druków
- katalog wydawnictw ciągłych – rozpoczęto prace nad wprowadzaniem
opisów czasopism zgromadzonych w Czytelni Czasopism.
VI. PRZECHOWYWANIE, OCHRONA I KONSERWACJA ZBIORÓW
6.1. W związku z przeprowadzką dostosowano nowe pomieszczenia
do przechowywania starych druków, stale przeglądano księgozbiór,
prowadzono cotygodniową rejestrację wilgotności i temperatury.
6.2. W ramach reorganizacji działu Zbiorów Specjalnych utworzono
pracownię reprograficzną. Powstał pierwszy CD-ROM ze zbiorów
własnych mikrofilmów: inkunabuł Johanna Balbusa pt. „Catholicon”
z 1470 roku, wykonano CD –ROM-y z rocznikami „Gazety
Kieleckiej”: 1872-1878, 1900.
Informacja o zdigitalizowanych zbiorach zamieszczona jest na
stronach EBIB-u ( adres : bib.oss.wroc.pl/digitalizacja ).CD –ROMy
udostępniane są w Czytelni Komputerowej oraz w Dziale Zbiorów
Specjalnych.
Sporządzono 9 mikrofilmów- pozytywów z istniejących negatywów
przygotowując się do ich digitalizacji w 2004 r.
6.3. Wykonano pełną konserwację trzech pozycji z księgozbioru zabytkowego
ze środków przekazanych przez Samorząd Województwa (34 162,00 zł).
VII. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
7.1. Zarejestrowano 19 047 czytelników.
7.2. Wypożyczono 280 756 zbiorów, w tym :
- 222 439 książek,
- 16 164 czasopism nieoprawnych,
9

- 42 153 zbiorów audiowizualnych.
7.3. W czytelniach odnotowano 46 527 odwiedzin.
Udostępniono na miejscu 412 548 zbiorów, w tym:
- 67 598 książek,
- 31 716 czasopism oprawnych,
- 306 061 czasopism nieoprawnych,
- 7 173 zbiorów specjalnych ( w tym komputerowych bazy danych
i multimediów 5 686 )
7.4. W Wypożyczalni Międzybibliotecznej odnotowano duży wzrost zamówień
na materiały biblioteczne. Zarejestrowano w ciągu roku 720 zamówień
(480 w roku poprzednim) od czytelników indywidualnych oraz
różnych bibliotek i instytucji w kraju. Zrealizowano 299, w tym:
- ze zbiorów własnych WBP – 195 zamówień,
- ze zbiorów bibliotek w kraju i za granicą 104 zamówienia.
VIII. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA
8.1. Udzielono 63 790 informacji czytelnikom indywidualnym, w tym :
12 434 rzeczowych, 39 891 bibliotecznych, 11 465 bibliograficznych.
Stronę domową WBP odwiedzono 4 594 razy, 3 037 razy skorzystano
z katalogów online. Wykonano 1 879 wydruków komputerowych
z baz własnych i obcych.
8.2. W ramach przysposobienia bibliotecznego przeprowadzono ponad 50 lekcji
bibliotecznych dla dzieci, młodzieży z różnych szkół: podstawowych,
gimnazjalnych oraz akademickich z miasta i województwa.
8.3. Wydano w wersji elektronicznej „Bibliografię województwa
świętokrzyskiego za 1999 rok”
8.4. Kontynuowano prace nad bibliografią regionalną za lata 2000 – 2003
8.5. Opracowano zestawienia bibliograficzne:
- „Biblioteki publiczne Kielc i województwa w prasie w 2002 r.”
- „ Publikacje pracowników WBP w Kielcach w 2001 r.”
- „ WBP: historia i działalność: zestawienie bibliograficzne w wyborze”
8.6. Zorganizowano wystawy:
- „Powstanie styczniowe na Kielecczyźnie: w 140 rocznicę wybuchu”
- „Katyń w zbiorach i wspomnieniach”
- „Serie wydawnicze w zbiorach WBP”
- „Karen Blixen – życie i twórczość”
- „Z historii prasy (1801-1830)
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- „Unia Europejska”
8.7. Prowadzono stronę domową www, utworzono serwis internetowy Biuletynu
Informacji Publicznej WBP.
IX. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I KULTURALNA.
9.1. Zorganizowano 2 spotkania autorskie z Olgą Tokarczuk i Stefanem
Chwinem (uczestniczyło ponad 300 osób)
9.2. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbyło się ponad
20 spotkań z dziećmi, także niepełnosprawnymi
(uczestniczyło ok.500 osób)
9.3. Zorganizowano ponad 20 konkursów literackich, recytatorskich,
plastycznych, quizów i innych m. in.: Unia bez tajemnic, Wydajemy własną
książkę, Ilustracja do ulubionej książki, 70-lecie Koziołka Matołka,
Zabawy Andrzejkowe, Mikołajkowe, Ferie z książką, zespołowe
zajęcia plastyczne związane z wykonaniem maskotki Unii
Europejskiej (uczestniczyło ponad 1200 osób)
X. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I INSTRUKCYJNO –
METODYCZNA
10.1. Prowadzono szkolenie, doskonalenie zawodowe bibliotekarzy z Kielc
i województwa świętokrzyskiego. Współpracowano w tym zakresie
z ośrodkami kształcenia bibliotekarzy, innymi bibliotekami
i stowarzyszeniami (m.in. z Akademią Świętokrzyską, Biblioteką
Narodową, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich).
10.1.1 Dziewiąty raz Wojewódzka Biblioteka Publiczna razem
z Polskim Towarzystwem Czytelniczym zorganizowała
Ogólnopolską Konferencję Forum Czytelnicze X „Nauka – Sztuka – Biblioteki”.
10.2. Sprawowano opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek publicznych
województwa świętokrzyskiego. W różnych formach organizowano
spotkania i szkolenia z bibliotekarzami.
10.2.1. W ramach 170 wyjazdów służbowych udzielano instruktażu
przywarsztatowego, przeprowadzono 9 instruktaży zbiorowych
m.in. na temat: zasad prowadzenia dokumentacji
zbiorów, technik prowadzania kontroli księgozbioru, planowania
i sprawozdawczości, pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym.
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10.2.2. Na miejscu udzielono 768 porad dla bibliotekarzy różnych
sieci bibliotek oraz pracownikom urzędów gmin, studentom itp.
10.2.3. Zorganizowano 7 seminariów dla bibliotekarzy Kielc, powiatu
Kieleckiego i województwa świętokrzyskiego (wykaz str. 16).
Udzielano pomocy w przygotowaniu i organizacji
5 seminariów w bibliotekach powiatowych (Kazimierza W.,
Końskie, Włoszczowa).
10.2.4. Pracownicy WBP uczestniczyli w 12 ogólnopolskich,
międzywojewódzkich i regionalnych konferencjach,
seminariach, spotkaniach historycznych, literackich itp.
10.2.5. Udzielano stałej pomocy bibliotekom terenowym w zakresie
komputeryzacji. Pracownicy Działu Automatyzacji zrealizowali
13 wyjazdów do bibliotek. Miały one charakter
szkoleniowy: m.in. instalowanie programu MAK, organizacja baz
i pracy w programie, przygotowanie do posługiwania się nim.
Przeprowadzono 2 szkolenia na temat obsługi MAK-a
(MBP Kielce i GBP Morawica – uczestniczyło 20 osób).
10.2.6. Zorganizowano pokaz programu komputerowego SOWA
i SOWA 2.
10.2.7. W ramach wymiany doświadczeń zorganizowano (wspólnie
z Zarządem Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
wyjazd pracowników WBP do Książnicy Pomorskiej, pracowników
WBP i MiGBP z Włoszczowy do Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie.
10.3. Uczestniczono w 45 spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych w sprawach: funkcjonowania, organizacji i finansowania
bibliotek gminnych i filii, obsady kadrowej, wynagradzania bibliotekarzy,
lokali bibliotecznych i ich wyposażenia, zakupu nowości wydawniczych
komputeryzacji bibliotek gminnych itp.
Opracowano opinie dotyczące funkcjonowania i organizacji bibliotek
samorządowych w: Bejscach, Końskich, Łagowie, Staszowie;
propozycje do projektu użytkowego budynku dla GBP w Pacanowie.
10.4. Prowadzono praktyki studenckie dla 15 osób I roku Instytutu
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Świętokrzyskiej.
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XI . PRACE WYDAWNICZE
11.1 Opublikowano :
- kolejny (15) zeszyt „Sprawozdań i Materiałów” ,
- materiały z ogólnopolskiej konferencji – Forum Czytelnicze IX
„Kultura – Informacja –Biblioteki”,
- katalogi wystaw : ” Powstanie Styczniowe na Kielecczyźnie”,
„Katyń w zbiorach i wspomnieniach”.
- „Rocznice 2004”.
11.2 Publikacja w Poradniku Bibliotekarza 5 / 2003 ”Czasopisma w bibliotekach
publicznych województwa świętokrzyskiego” (M.Grodzicka)
XII. SPRAWY ORGANIZACYJNE – ADMINISTRACYJNE,
GOSPODARCZE
12.1.Na koniec roku 2003 były zatrudnione 62 osoby, w tym na stanowiskach
merytorycznych 42 osoby, w administracji i obsłudze 20.
12.2. Przychody własne i inne na dzień 31.12.2003
- usługi ksero
- 24.517,00
- wydruki z baz komputerowych
- 3.051,00
- kary
- 5.463,00
- dobrowolne wpłaty
- 1.871,00
- za sprzedany sprzęt
138,00
- za sprzedane książki
30,00
- za rozmowy telefoniczne
819,00
- wynajem samochodu
- 10.696,00
- wynajem pomieszczeń
5.410,00
- za zagubione książki
293,00
- VAT od sprzedaży
- 13.029,00
- refundacja wynagrodzenia
1.350,00
- sprzedaż samochodu
6.279,00
- wpłaty na Forum Czyteln.
- 28.282,00
- zwrot ubezpieczenia
418,00
- zwrot za czasopisma
24,00
- za sprzedaną makulaturę
49,00
----------------------------------------------Razem
101.719,00
Z działalności operacyjnej 3.297.885,00 zł w tym:
- dotacja z Urz. Marszałkowskiego 2.869.030,00 zł
- refundacja
319.163,00 zł
13

Przychody finansowe (odsetki bankowe 440,00 zł)
Stan środków na początek 2003 r. wynosił 73.413,00 zł
12.3. Wydatki ogółem: 3.210.777,00 zł
w tym:
a) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacono zapomogi
na kwotę 3.500,00 zł, udzielono pożyczek na remonty mieszkań
w kwocie 61.000,00 zł. Wypłacono świadczenia urlopowe na kwotę
30.631,00 zł. Podatek od wypłaconych świadczeń wynosi 6.894,00 zł.
Ogółem dokonano wydatków z ZFŚS na kwotę 104.041,00 zł.
b)
-

z działalności podstawowej:
na płace 1.654.708,00 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 295.782,00 zł
opłaty za wynajem lokali (czynsze, energia, co, woda) 319.157,00 zł
zakup książek, prenumerata czasopism, zakup programów
informatycznych, baz informacyjnych na nośnikach elektronicznych
229.862,00 zł
- pozostałe wydatki (opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, zakup mat.
biurowych, środków czystości, zakup mebli, komputerów, wyposażenia
informatycznego) 607.227,00 zł
Ogółem wydatki z działalności podstawowej wyniosły 3.106.736,00 zł.

12.4. Środki uzyskane:
- z Kontraktu Wojewódzkiego
- ze Starostwa Powiatowego
- z Samorządu Województwa

280.000,00 zł
5.000,00 zł
34.162,00 zł
319.163,00 zł

12.5. Zobowiązania na 31.12.2003 r. wyniosły - 83.018,00 zł, w tym:
- z tyt. podatku dochodowego 10.586,00 zł
- z tyt. składek ZUS 51.434,00 zł
- z tyt. dostaw i usług 2.535,00 zł
- pozostałe (kaucje) 18.463,00 zł
XIII . KONTROLA
13.1. WBP była kontrolowana przez Najwyższą Izbę Kontroli, Departament
Finansów Urzędu Marszałkowskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
13.2. Kontrola Wewnętrzna:
- inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2003 r.
- inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia Biblioteki
„Na Barwinku”
- kontrola zgodnie z planem kontroli wewnętrznej na 2003 r.
14

Wykaz seminariów zorganizowanych dla pracowników
bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego w 2003 r.
12.03.2003
1. Polska w Unii Europejskiej - szanse, problemy, zagrożenia
- prof. Kazimierz Kik (Akademia Świętokrzyska. Instytut Politologii)
2. Poezja polska końca XX wieku - Starzy Mistrzowie i twórcy
najmłodsi
- dr Janusz Detka (Akademia Świętokrzyska. Instytut Filologii Polskiej)
3. Zasady działania wypożyczalni międzybibliotecznej
– z doświadczeń WBP
- mgr Jadwiga Zielińska (WBP w Kielcach)
02.04.2003.
1. Obca współczesna literatura dla dzieci i młodzieży
- mgr Barbara Tylicka ("Guliwer")
2. Biblioteki, biblioteki dla dzieci w Unii Europejskiej
- dr Grażyna Lewandowicz - Nosal (Biblioteka Narodowa)
3. Biblioteki dla dzieci województwa świętokrzyskiego w 2002 roku
- mgr Małgorzata Grodzicka (WBP w Kielcach)
10.04.2003
1. Idea i praktyka edukacji regionalnej
- mgr Jerzy Osiecki (Akademia Świętokrzyska. Instytut Filologii Polskiej)
2. Promocja bibliografii "Miasto i Gmina Bodzentyn w Publikacjach"
- mgr Beata Piotrowska (WBP w Kielcach)
3. Regionalizm w Bodzentynie
- mgr Stefan Rachtan (Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna)
4. Biblioteki powiatu kieleckiego po 2002 roku
- mgr Halina Kruszczak (WBP w Kielcach)
23.04.2003
1. Zagrożenia i szanse związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej
- mgr Dariusz Kraska (Regionalne Centrum Informacji Europejskiej)
2. Ziemia sandomierska i opatowska w zbiorach regionalnych
i działalności informacyjno-bibliograficznej WBP w Kielcach
- mgr Beata Piotrowska (WBP w Kielcach)
3. Sandomierskie regionalia w zborach MBP w Sandomierzu
- mgr Małgorzata Rzeszowiak (MBP w Sandomierzu)
15

4. Regionalia opatowskie w zbiorach Powiatowej i Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Opatowie
- mgr Waldemar Węglewicz (PiMBP w Opatowie)
5. Rok 2002 w bibliotekach publicznych woj. świętokrzyskiego
- mgr Andrzej Dąbrowski (WBP w Kielcach)
15.10.2003
1. Współczesne funkcje bibliotek publicznych
- Jan Wołosz (ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)
2. Przyszłość zawodu bibliotekarskiego i podstawy pragmatyki zawodu
- dr Henryk Hollender (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
06.11.2003
1. Rynek książki dziecięcej w Polsce
- Joanna Olech
2. Zbiory i działalność Muzeum Książki Dziecięcej
- mgr Ewa Gruda (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego)
10.12.2003
1. Dokumentacja zbiorów bibliotecznych (spostrzeżenia, uwagi
pokontrolne)
- mgr Halina Kruszczak (WBP w Kielcach)
2. Biblioteka – człowiek niepełnosprawny – środowisko lokalne
(relacja z seminarium ogólnopolskiego w Poznaniu)
- mgr Halina Kruszczak (WBP w Kielcach)
3. Zbiory i obsługa czytelnicza osób niepełnosprawnych w bibliotece
„Na Barwinku”
- mgr Magdalena Michota (WBP w Kielcach).
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Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
TABELA NR 1
Liczba bibliotek
L.p.

Punkty
biblioteczne

Filie

Biblioteka
2002

2003

2002

2003

2002

303

303

198

198

WBP Kielce
MBP Kielce
Razem Kielce

1
13
14

1
13
14

12
12

12
12

1.
2.
3.
4.

MBP Ostrowiec
MBP Sandomierz
MBP Skarżysko
MBP Starachowice
Razem miasta

7
3
5
7
22

7
3
5
7
22

6
2
4
6
18

6
2
4
6
18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

BMiG Bodzentyn
BMiG Busko Zdrój
BMiG Chęciny
BMiG Chmielnik
BMiG Ćmielów
BMiG Działoszyce
BMiG Jędrzejów
BMiG Kazimierza Wielka
BMiG Końskie
BMiG Koprzywnica
BMiG Kunów
BMiG Małogoszcz
BMiG Opatów
BMiG Osiek
BMiG Ożarów
BMiG Pińczów
BMiG Połaniec
BMiG Sędziszów
BMiG Skalbmierz
BMiG Staszów
BMiG Stąporków
BMiG Suchedniów
BMiG Wąchock
BMiG Włoszczowa
BMiG Zawichost
Razem miasta i gminy

4
6
2
5
2
1
3
5
10
2
6
4
1
1
4
8
2
5
5
6
2
3
4
6
1
98

4
6
2
5
2
1
3
4
10
2
6
4
1
2
4
8
2
5
5
6
2
3
4
6
1
98

3
5
1
4
1

3
5
1
4
1

2
4
9
1
5
3

2
3
9
1
5
3

0
3
7
1
4
4
5
1
2
3
5

1
3
7
1
4
4
5
1
2
3
5

73

73

Ogółem województwo

17

2003

31

25

1
1

1
1

3
2
1

2
1
1

2

2

1

1

3

1

12

8

Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
C.D TABELI NR 1
L.p. Biblioteka

Liczba bibliotek
2002

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

GBP Baćkowice
GBP Bałtów
GBP Bejsce
GBP Bieliny
GBP Bodzechów
GBP Bogoria
GBP Brody Iłżeckie
GBP Czarnocin
GBP Daleszyce
GBP Dwikozy
GBP Fałków
GBP Gnojno
GBP Gowarczów
GBP Górno
GBP Imielno
GBP Iwaniska
GBP Kije
GBP Klimontów
GBP Kluczewsko
GBP Krasocin
GBP Lipnik
GBP Łagów
GBP Łączna
GBP Łoniów
GBP Łopuszno
GBP Łubnice
GBP Masłów
GBP Michałów
GBP Miedziana Góra
GBP Mirzec
GBP Mniów
GBP Morawica
GBP Moskorzew
GBP Nagłowice
GBP Nowa Słupia
GBP Nowy Korczyn
GBP Obrazów
GBP Oksa
GBP Oleśnica
GBP Opatowiec
GBP Pacanów

2003
3
2
1
1
2
2
4
3
3
5
2
4
2
4
3
2
3
4
2
5
3
2
1
4
1
2
2
2
2
4
3
4

3
2
1
1
2
2
4
3
3
5
2
4
2
4
3
2
3
4
2
5
3
2
1
4
1
2
2
2
2
4
3
4

3
3
1
3
2
1
2
1

3
3
1
3
2
1
2
1

18

Filie
2002
2
1

2003
2
1

1
1
3
2
2
4
1
3
1
3
2
1
2
3
1
4
2
1

1
1
3
2
2
4
1
3
1
3
2
1
2
3
1
4
2
1

3

3

1
1
1
1
3
2
3

1
1
1
1
3
2
3

2
2

2
2

2
1

2
1

1

1

Punkty
biblioteczne
2002
2003
1
0
2

2

1

0

5

5

2

2

2

2

Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
C.D. TABELI NR 1
L.p. Biblioteka

Liczba bibliotek
2002

42
43
44
46
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1.
2.
3.
4.
5.

GBP Pawłów
GBP Piekoszów
GBP Pierzchnica
GBP Radków
GBP Radoszyce
GBP Raków
GBP Ruda Maleniecka
GBP Rytwiany
GBP Sadowie
GBP Samborzec
GBP Secemin
GBP Sitkówka Nowiny
GBP Skarżysko Koś.
GBP Słupia Jędrzejowska
GBP Słupia Kon.
GBP Smyków
GBP Sobków
GBP Solec Zdrój
GBP Stopnica
GBP Strawczyn
GBP Szydłów
GBP Tarłów
GBP Waśniów
GBP Wilczyce
GBP Wiślica
GBP Wodzisław
GBP Wojciechowice
GBP Zagnańsk
GBP Złota
Inne
Bliżyn
Mroczków
Tuczępy
Jarosławice
Kargów
Razem gminy

2003
5
3
1
1
3
3
2
3
3
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
1
1
3
1
1
4
3
4
3

5
3
1
1
3
3
2
3
3
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
1
1
3
1
1
4
3
4
3

1
1
1
1
1
169

1
1
1
1
1
169

19

Filie
2002
4
2

2003
4
2

2
2
1
2
2

2
2
1
2
2

2

2

3

3

2

2

3
2
3
2

3
2
3
2

95

95

Punkty
biblioteczne
2002
2003

3

3

2

2

18
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Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
TABELA NR 2
L.p.

Biblioteka – gmina

Księgozbiór
2002

Województwo

1.
2.
3.
4.

2003

4391996 4388897

Zakup
na 100mieszk.

Zakup
2002

2003

2002

2003

44041

49108

3,3

3,8

WBP Kielce
MBP Kielce
Razem Kielce

214909
306113
521022

220497
307926
528423

1422
2596
4018

4229
4035
8264

1,9

3,9

MBP Ostrowiec
MBP Sandomierz
MBP Skarżysko
MBP Starachowice
Razem miasta

187810
95849
146124
139941
569724

189255
97199
138777
138889
564120

2473
2067
1402
1575
7517

2460
1332
709
1035
5536

3,2
7,6
2,7
2,8
4,0

3,3
5,2
1,4
1,9
2,7

48416
48573
95308
95902
30246
30165
69028
68451
30375
30090
18276
18267
85562
84812
71984
65167
143445 144569
20784
21092
47417
47047
29508
29863
48948
48054
12401
18968
73076
74638
133677 123211
38012
38729
68439
68534
52280
52735
130027 130581
42127
42244
64039
64634
35121
35205
82508
82914
17889
18577
1488893 1483022

126
1899
283
159
277
266
160
1243
1988
269
121
508
107
38
919
687
1499
152
572
716
271
603
110
1277
517
14767

144
1785
336
341
153
52
432
1294
1760
308
0
682
864
40
1983
903
1700
198
545
445
203
713
207
977
763
16828

1,1
5,7
1,9
1,3
3,4
4,5
0,5
7,0
5,2
3,7
1,2
4,2
0,8
0,5
7,4
3,0
11,4
1,1
7,9
2,5
1,4
5,3
1,5
6,1
10,2
3,8

1,2
5,5
2,3
2,9
1,9
0,9
1,5
7,6
4,8
4,3
0,0
5,8
6,8
0,5
16,9
4,0
14,2
1,5
7,8
1,7
1,1
6,5
2,9
4,8
15,8
4,5

1. BMiG Bodzentyn
2. BMiG Busko Zdrój
3. BMiG Chęciny
4. BMiG Chmielnik
5. BMiG Ćmielów
6. BMiG Działoszyce
7. BMiG Jędrzejów
8. BMiG Kazimierza Wielk.
9. BMiG Końskie
10. BMiG Koprzywnica
11. BMiG Kunów
12. BMiG Małogoszcz
13. BMiG Opatów
14. BMiG Osiek
15. BMiG Ożarów
16. BMiG Pińczów
17. BMiG Połaniec
18. BMiG Sędziszów
19. BMiG Skalbmierz
20. BMiG Staszów
21. BMiG Stąporków
22. BMiG Suchedniów
23. BMiG Wąchock
24. BMiG Włoszczowa
25. BMiG Zawichost
Razem miasta i gminy
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Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
C.D. TABELI NR 2
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Biblioteka – gmina
GBP Baćkowice
GBP Bałtów
GBP Bejsce
GBP Bieliny
GBP Bodzechów
GBP Bogoria
GBP Brody Iłżeckie
GBP Czarnocin
GBP Daleszyce
GBP Dwikozy
GBP Fałków
GBP Gnojno
GBP Gowarczów
GBP Górno
GBP Imielno
GBP Iwaniska
GBP Kije
GBP Klimontów
GBP Kluczewsko
GBP Krasocin
GBP Lipnik
GBP Łagów
GBP Łączna
GBP Łoniów
GBP Łopuszno
GBP Łubnice
GBP Masłów
GBP Michałów
GBP Miedziana G.
GBP Mirzec
GBP Mniów
GBP Morawica
GBP Moskorzew
GBP Nagłowice
GBP Nowa Słupia
GBP Nowy Korczyn
GBP Obrazów
GBP Oksa
GBP Oleśnica
GBP Opatowiec
GBP Pacanów

Księgozbiór
2002
2003
34010
34559
24010
24023
10640
10237
16224
16315
36848
37692
18335
18503
49043
49547
20546
19253
43160
43806
29161
28957
17601
17359
39899
40115
19780
19794
40834
41214
36753
36836
26481
26737
23067
22974
38203
38316
21778
22084
43635
43765
27728
27899
25722
25926
16170
15039
30185
31074
15700
15814
18539
18691
27790
27784
17310
17404
20747
20878
31519
30945
36288
36374
42558
43150
0
0
27651
28453
31780
31828
12099
11625
30523
31003
23385
23533
9599
9621
18835
18879
12701
12743

21

Zakup
Zakup /100mieszk.
2002
2003
2002
2003
266
389
5,0
7,5
61
60
1,5
1,5
57
22
1,2
0,5
556
342
5,6
3,5
439
834
3,2
6,2
44
168
0,5
2,1
289
504
2,6
4,6
36
11
0,8
0,3
590
646
4,2
4,5
135
42
1,4
0,5
222
155
4,7
3,2
397
324
8,3
6,7
339
160
6,9
3,2
812
616
6,6
4,9
85
83
1,8
1,8
1
208
0,0
2,9
221
332
4,6
7,0
98
113
1,1
1,3
151
295
2,9
5,6
308
416
2,9
3,8
73
164
1,2
2,8
211
164
2,9
2,3
119
73
2,3
1,4
285
889
3,7
11,9
570
442
6,4
4,9
67
119
1,5
2,7
224
98
2,4
1,1
73
293
1,4
5,9
107
131
1,1
1,4
291
336
3,5
4,0
537
159
5,9
1,7
709
586
5,5
4,6
0
0
0
0
31
403
0,6
7,5
351
225
3,4
2,3
106
100
1,5
1,5
298
133
4,3
2,0
245
330
5,0
6,6
160
22
3,9
0,5
39
44
1,1
1,2
417
287
5,2
3,5

Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003

C.D TABELI NR 2
L.p.

Biblioteka – gmina

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
68.
69.
70.
71.

GBP Pawłów
GBP Piekoszów
GBP Pierzchnica
GBP Radków
GBP Radoszyce
GBP Raków
GBP Ruda Maleniecka
GBP Rytwiany
GBP Sadowie
GBP Samborzec
GBP Secemin
GBP Sitkówka
GBP Skarżysko Koś.
GBP Słupia Jędrzejow.
GBP Słupia Kon.
GBP Smyków
GBP Sobków
GBP Solec Zdrój
GBP Stopnica
GBP Strawczyn
GBP Szydłów
GBP Tarłów
GBP Waśniów
GBP Wilczyce
GBP Wiślica
GBP Wodzisław
GBP Wojciechowice
GBP Zagnańsk
GBP Złota

1.
2.
3.
4.
5.

Inne
Bliżyn
Mroczków
Kargów
Jarosławice
Tuczępy
Razem gminy

Księgozbiór
2002
2003
45527
45731
34824
34596
29106
29684
11101
11208
36332
33730
40361
40361
19620
19317
32421
32973
26044
26295
19927
20038
10975
10913
20866
20803
5762
6066
8968
8720
20514
20517
10214
10229
34315
34510
26960
25906
10231
10503
15385
15666
14933
15332
13569
13596
28288
28447
13842
13361
0
0
49997
50420
42465
44631
45011
45637
15262
15524
21737
9879
9127
6868
13223

22079
10011
6926
5886
13223

1.812.357 1813332
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Zakup
Zakup /100mieszk.
2002
2003
2002
2003
60
234
0,4
1,5
485
401
3,3
2,7
658
633
14,0
13,2
102
141
3,7
5,2
356
407
3,7
4,4
169
0
2,7
0,0
188
91
5,2
2,7
821
626
12,7
10,0
408
260
9,0
5,9
677
403
7,3
4,4
46
27
0,9
0,5
649
622
9,7
9,1
262
135
4,5
2,5
98
160
2,1
3,4
174
1
4,5
0,0
0
15
0,0
0,4
376
494
4,5
6,0
128
127
2,5
2,5
189
272
2,3
3,4
283
281
2,9
2,9
214
399
4,3
7,9
467
233
8,2
3,9
194
246
2,7
3,5
312
208
7,7
5,2
0
0
0
0
341
407
4,2
5,2
3
15
0,1
0,3
1
662
0,0
5,2
58
262
1,1
5,2
347

394

3,9

4,6

111

2

3,0

0,0

17.739

18480

3,5

3,6

Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
TABELA NR 3
L.p.

Biblioteka

Czytelnicy
2002

Ogółem województwo

2003

221686 220377

% czyt. do lat 15

Czytelnicy
na 100 mieszk.

2002

2003

2002

2003

30,8

30,1

16,8

17,0

WBP Kielce
MBP Kielce
Razem Kielce

18829
40134
58963

19047
40168
59215

6,7
21,0
16,4

6,7
20,5
16,1

28,1

28,1

1.
2.
3.
4.

MBP Ostrowiec
MBP Sandomierz
MBP Skarżysko
MBP Starachowice
Razem miasta

13698
7775
6867
10253
38593

12514
7785
6650
10266
37215

25,6
22,3
27,0
23,3
24,6

26,7
22,2
21,4
22,6
23,7

17,5
28,6
13,1
18,2
18,0

16,7
30,6
13,3
18,9
18,2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

BMiG Bodzentyn
BMiG Busko Zdrój
BMiG Chęciny
BMiG Chmielnik
BMiG Ćmielów
BMiG Działoszyce
BMiG Jędrzejów
BMiG Kazimierza Wlk.
BMiG Końskie
BMiG Koprzywnica
BMiG Kunów
BMiG Małogoszcz
BMiG Opatów
BMiG Osiek
BMiG Ożarów
BMiG Pińczów
BMiG Połaniec
BMiG Sędziszów
BMiG Skalbmierz
BMiG Staszów
BMiG Stąporków
BMiG Suchedniów
BMiG Wąchock
BMiG Włoszczowa
BMiG Zawichost
Razem miasta i gminy

1289
6274
1355
1753
907
314
4760
2098
8164
877
2225
1750
2319
324
2803
5600
2383
1664
1490
4510
2189
2389
1044
3883
655
63019

1314
6272
1293
1740
939
303
4662
2014
8263
874
2269
1726
2353
407
2778
5565
2340
1626
1488
4546
2153
2419
1338
3999
710
63391

38,6
30,3
40,6
37,6
36,9
40,1
29,4
27,7
30,5
37,5
47,2
41,9
34,7
19,8
36,6
43,0
27,5
31,9
43,5
36,7
42,8
35,0
29,1
31,0
33,4
34,8

39,5
30,5
32,6
35,3
21,3
38,6
30,4
27,9
30,0
39,7
45,7
35,9
35,0
18,9
34,6
42,7
28,4
31,2
43,4
37,8
41,3
34,5
32,7
33,3
35,1
34,3

10,8
18,7
9,3
14,7
11,1
5,3
15,9
11,9
21,5
12,0
21,7
14,6
17,9
4,0
22,5
24,6
18,0
12,0
20,6
15,9
11,4
21,0
14,2
18,5
13,0
16,4

11,2
19,3
8,9
15,0
11,8
5,2
15,8
11,8
22,5
12,2
22,8
14,7
18,4
5,1
23,7
24,9
19,5
12,1
21,2
16,9
11,5
21,9
18,6
19,5
14,7
17,0

23

Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
C.D TABELI NR 3
L.p.

Biblioteka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

GBP Baćkowice
GBP Bałtów
GBP Bejsce
GBP Bieliny
GBP Bodzechów
GBP Bogoria
GBP Brody Iłżeckie
GBP Czarnocin
GBP Daleszyce
GBP Dwikozy
GBP Fałków
GBP Gnojno
GBP Gowarczów
GBP Górno
GBP Imielno
GBP Iwaniska
GBP Kije
GBP Klimontów
GBP Kluczewsko
GBP Krasocin
GBP Lipnik
GBP Łagów
GBP Łączna
GBP Łoniów
GBP Łopuszno
GBP Łubnice
GBP Masłów
GBP Michałów
GBP Miedziana Góra
GBP Mirzec
GBP Mniów
GBP Morawica
GBP Moskorzew
GBP Nagłowice
GBP Nowa Słupia
GBP Nowy Korczyn
GBP Obrazów
GBP Oksa
GBP Oleśnica
GBP Opatowiec
GBP Pacanów

Czytelnicy
2002
768
600
271
1190
1223
520
1921
194
1584
936
626
754
633
1572
558
892
586
587
1167
1763
1094
880
466
785
1006
415
804
491
1044
904
1211
2005
0
626
1223
433
784
778
599
169
575

2003
792
629
214
1239
1305
522
1736
213
1621
891
579
737
649
1818
557
939
599
641
1009
1741
1038
889
395
770
1010
430
804
486
990
917
1323
1982
0
664
1398
435
830
797
270
156
600

24

% czyt. do lat 15
2002
63,4
36,8
50,9
52,9
45,2
48,5
46,0
61.3
43,4
47,6
43,6
41,9
37,3
46,4
44,1
59,4
50,3
32,4
62,8
43,2
39,7
32,6
32,8
38,7
38,5
45,1
45,3
50,5
40,1
51,2
54,6
53,1
0
49,2
33,1
28,4
53,8
52,8
42,2
26,6
41,2

2003
51,9
46,3
34,1
49,6
44,9
45,2
45,5
68,5
41,3
51,0
41,8
41,0
34,1
43,2
44,9
55,6
55,6
37,1
68,4
44,7
38,6
31,6
37,2
43,2
36,5
40,9
42,9
56,6
34,2
46,2
51,3
52,4
0
49,7
30,9
28,7
52,3
51,1
54,8
28,2
42,8

Czytelnicy
na 100 mieszk.
2002
14,4
14,9
5,9
12,1
8,9
6,3
17,4
4,4
11,2
9,9
13,3
15,7
12,8
12,7
12,1
12,1
12,2
6,6
22,4
16,3
18,2
12,3
8,8
10,3
11,3
9,0
8,7
9,7
11,1
10,7
13,2
15,7
0
11,3
11,7
6,3
11,3
15,8
14,7
4,6
7,1

2003
15,2
15,9
4,9
12,6
9,7
6,4
16,0
5,0
11,3
9,7
12,0
15,3
13,1
14,5
11,9
13,0
12,7
7,4
19,2
16,1
17,5
12,6
7,6
10,3
11,3
9,7
8,7
9,8
10,4
10,9
14,3
15,6
0
12,3
14,3
6,7
12,2
15,9
6,6
4,2
7,4

Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
C.D TABELI NR 3
L.p.

Biblioteka

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

GBP Pawłów
GBP Piekoszów
GBP Pierzchnica
GBP Radków
GBP Radoszyce
GBP Raków
GBP Ruda Maleniecka
GBP Rytwiany
GBP Sadowie
GBP Samborzec
GBP Secemin
GBP Sitkówka Nowiny
GBP Skarżysko Koś.
GBP Słupia Jędrzejow.
GBP Słupia Kon.
GBP Smyków
GBP Sobków
GBP Solec Zdrój
GBP Stopnica
GBP Strawczyn
GBP Szydłów
GBP Tarłów
GBP Waśniów
GBP Wilczyce
GBP Wiślica
GBP Wodzisław
GBP Wojciechowice
GBP Zagnańsk
GBP Złota

1.
2.
3.
4.
5.

Inne
Bliżyn
Mroczków
Kargów
Jarosławie
Tuczępy
Razem gminy

Czytelnicy
2002
2075
1975
909
512
1900
975
537
994
552
863
461
1197
527
404
512
764
1356
517
588
529
468
390
1390
330
0
1124
711
1585
483

2003
2086
1545
951
516
1766
940
545
977
558
868
511
1238
558
349
441
702
1327
558
593
552
491
350
1383
332
0
1197
767
1518
499

929
300
186
195
236

889
296
192
220
226

61111

60556

25

% czyt. do lat 15

Czytelnicy
na 100 mieszk.

2002
41,3
46,5
65,6
24,4
56,0
42,9
42,3
38,9
72,6
39,4
20.7
29,2
43,6
35,1
56,8
35,3
49,3
25,5
17,7
38,6
60,7
32,8
50,5
40,3
0
33,4
62,4
33,3
53,2

2003
38,2
36,3
63,5
23,3
55,3
38,1
41,3
39,6
51,1
39,7
28,6
27,2
50,4
33,5
59,9
40,2
48,9
24,9
16,5
40,9
59,5
33,1
49,0
38,3
0
32,7
61,8
35,4
52,7

2002
13,5
13,4
19,4
18,5
19,7
15,8
14,9
15,3
12,2
9.2
8,7
17,8
9,0
8,6
13,2
20,9
16,4
10,2
7,1
5,4
9,4
6,8
19,0
8,2
0
13,9
15,2
12,3
9,4

2003
13,8
10,4
19,9
19,1
19,3
15,7
16,0
15,5
12,6
9,5
9,5
18,1
10,2
7,5
12,0
19,3
16,1
11,0
7,4
5,7
9,8
5,9
19,7
8,2
0
15,4
16,6
12,0
9,9

18,6

14,9

14,2

13,7

69,9

54,2

16,4

16,4

44,6

43,5

10,6

11,9

Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
TABELA NR 4
L.p. Biblioteka

1.
2.

Wypożyczenia

% wyp. do lat 15

2002

2003

Ogółem województwo

4185657

4137646

30,5

30,0

317,4

319,9

WBP Kielce
MBP Kielce
Razem Kielce

279340
977397
1256737

280756
939296
1220052

17,2
20,5
19,8

15,7
19,2
18,4

598,1

578,0

213643
124314
128870
153371
620198

181100
122690
126467
153428
583685

24,8
26,9
22,9
24,0
24,6

19,6
29,2
20,3
23,2
22,7

273,6
457,7
245,5
272,8
289,9

241,2
482,3
252,4
282,6
284,9

16733
89105
18805
32496
18951
9586
70506
43706
138602
16361
45352
38070
34055
4590
62880
83763
36737
29434
33493
104055
36345
32113
22622
64491
17849
1100700

17809
84359
17826
35027
21767
9078
68901
35236
141417
16905
45604
39196
34521
5689
63010
79938
38950
25582
33439
107135
34626
33973
38977
62534
15875
1107374

39,2
26,7
32,2
40,7
40,1
25,5
19,5
21,0
29,3
41,3
45,5
41,0
36,4
38,9
49,7
35,1
31,1
32,0
37,1
33,6
36,9
20,6
40,0
35,2
52,6
33,3

39,8
26,0
30,1
40,7
33,5
25,6
21,8
25,9
27,5
44,7
44,9
38,9
36,7
35,9
48,8
36,8
30,7
33,9
35,9
35,8
35,8
20,4
39,2
33,4
40,1
33,6

140,5
265,9
129,4
273,2
231,3
161,5
235,0
247,8
364,3
224,1
443,0
317,6
262,5
57,0
505,4
368,5
278,2
212,6
462,4
365,7
190,1
282,2
308,0
307,5
353,4
286,7

151,2
259,3
122,0
302,2
272,8
157,2
233,6
206,7
385,7
236,8
459,0
334,1
270,2
71,0
537,9
357,9
324,5
191,0
475,7
399,4
185,0
307,8
542,6
305,4
328,9
297,2

1.
2.
3.
4.

MBP Ostrowiec
MBP Sandomierz
MBP Skarżysko
MBP Starachowice
Razem miasta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

BMiG Bodzentyn
BMiG Busko Zdrój
BMiG Chęciny
BMiG Chmielnik
BMiG Ćmielów
BMiG Działoszyce
BMiG Jędrzejów
BMiG Kazimierza Wlk.
BMiG Końskie
BMiG Koprzywnica
BMiG Kunów
BMiG Małogoszcz
BMiG Opatów
BMiG Osiek
BMiG Ożarów
BMiG Pińczów
BMiG Połaniec
BMiG Sędziszów
BMiG Skalbmierz
BMiG Staszów
BMiG Stąporków
BMiG Suchedniów
BMiG Wąchock
BMiG Włoszczowa
BMiG Zawichost
Razem miasta i gminy
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2002

2003

wypożyczenia
na 100 mieszk.
2002

2003

Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
C.D. TABELI NR 4
L.p. Biblioteka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

GBP Baćkowice
GBP Bałtów
GBP Bejsce
GBP Bieliny
GBP Bodzechów
GBP Bogoria
GBP Brody Iłżeckie
GBP Czarnocin
GBP Daleszyce
GBP Dwikozy
GBP Fałków
GBP Gnojno
GBP Gowarczów
GBP Górno
GBP Imielno
GBP Iwaniska
GBP Kije
GBP Klimontów
GBP Kluczewsko
GBP Krasocin
GBP Lipnik
GBP Łagów
GBP Łączna
GBP Łoniów
GBP Łopuszno
GBP Łubnice
GBP Masłów
GBP Michałów
GBP Miedziana Góra
GBP Mirzec
GBP Mniów
GBP Morawica
GBP Moskorzew
GBP Nagłowice
GBP Nowa Słupia
GBP Nowy Korczyn
GBP Obrazów
GBP Oksa
GBP Oleśnica
GBP Opatowiec
GBP Pacanów

Wypożyczenia
2002
20834
17023
2351
16627
26751
32699
35497
1004
37005
12718
8455
13816
14946
33856
13259
15999
6666
22925
15816
31473
23115
10050
5904
22792
19991
8334
16433
12615
38912
9727
21267
41294
0
13665
33710
6258
12981
14439
1467
2025
8923

2003
22006
13630
1881
19886
37119
33276
32484
961
35890
14513
9006
14028
16018
42429
14223
18059
7003
23664
11896
34643
22386
9181
5291
20409
20102
7858
16910
14826
37969
8798
25141
42797
0
14817
34091
6146
16961
15532
1376
1923
9420

27

% wyp. do lat 15
2002
51,6
40,4
48,7
43,9
35,6
57,4
30,5
54,3
39,2
48,2
42,1
42,5
42,0
39,2
70,5
58,4
45,7
41,9
67,0
30,8
44,5
36,5
21,5
53,7
40,0
64,5
55,5
51,0
34,1
62,5
54,9
58,7
0
30,3
34,8
27,1
60,1
32,4
35,4
31,0
44,7

2003
52,6
49,7
49,2
39,7
34,8
56,6
25,8
56,0
39,7
48,9
44,9
41,7
37,4
38,0
68,0
62,1
47,7
53,3
72,6
33,4
44,3
39,0
24,4
53,2
43,2
63,4
54,4
51,7
41,5
56,1
41,3
60,8
0
28,1
35,2
33,4
47,3
31,4
26,1
28,9
42,0

wypożyczenia
na 100 mieszk.
2002
390,2
421,9
51,5
168,8
195,4
397,2
321,3
22,8
262,1
134,4
179,1
287,7
302,2
274,1
287,4
217,3
139,3
257,6
303,9
291,9
385,1
140,3
111,9
297,9
224,5
182,9
178,2
250,4
413,6
115,3
231,8
322,7
0
245,73
323,6
91,4
186,4
292,5
36,1
54,6
110,4

2002
421,5
343,8
42,7
202,3
276,5
409,0
299,3
22,4
251,1
157,3
187,2
291,2
324,1
337,2
304,3
249,6
148,6
271,8
226,5
320,1
376,4
130,5
101,3
273,5
224,8
177,0
183,1
299,2
399,9
104,5
272,3
337,4
0
275,5
348,4
94,6
250,1
310,4
33,5
52,1
116,4

Biblioteki publiczne województwa świętokrzyskiego
w latach 2002-2003
C.D TABELI NR 4
L.p. Biblioteka
42.
43.
44.
45.
45.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

GBP Pawłów
GBP Piekoszów
GBP Pierzchnica
GBP Radków
GBP Radoszyce
GBP Raków
GBP Ruda Maleniecka
GBP Rytwiany
GBP Sadowie
GBP Samborzec
GBP Secemin
GBP Sitkówka Nowiny
GBP Skarżysko Koś.
GBP Słupia Jędrzejowska
GBP Słupia Kon.
GBP Smyków
GBP Sobków
GBP Solec Zdrój
GBP Stopnica
GBP Strawczyn
GBP Szydłów
GBP Tarłów
GBP Waśniów
GBP Wilczyce
GBP Wiślica
GBP Wodzisław
GBP Wojciechowice
GBP Zagnańsk
GBP Złota

1.
2.
3.
4.
5.

Inne
Bliżyn
Mroczków
Kargów
Jarosławice
Tuczępy
Razem gminy

Wypożyczenia
2002
41704
29486
18059
7051
40572
28990
11156
15325
10442
22404
11374
23710
7821
4367
9324
13957
22785
12455
6381
5833
4833
12057
22517
6065
0
37250
11576
22456
12454

2003
41226
25737
20402
6869
35725
25422
9828
15961
10301
20969
11706
20659
8983
6112
6708
11874
22107
12996
6831
7080
5064
10823
22468
6096
0
44896
13195
20062
12783

17109
5387
3974
2529
2997

15715
5437
3975
2152
1824

1208022

1226535

28

% wyp. do lat 15

wypożyczenia
na 100 mieszk.

2002
27,4
38,2
68,0
26,6
44,1
39,1
25,2
42,4
47,7
35,9
35,8
22,2
40,1
36,4
53,0
50,2
52,9
56,3
20,0
38,2
50,8
43,6
56,5
18,6
0
25,6
63,4
26,5
55,7

2002
22,6
33,3
72,7
26,5
42,4
37,4
11,6
41,6
37,9
37,2
35,3
25,3
38,3
31,8
53,7
52,6
50,2
42,1
20,8
43,3
55,6
42,7
55,8
29,2
0,0
23,1
69,4
27,9
53,4

2002
270,7
200,1
384,9
255,1
420,2
470,9
309,3
236,4
230,7
241,4
213,8
353,1
134,0
92,4
240,9
381,3
275,3
245,0
77,5
59,9
97,1
211,0
308,4
149,9
0
460,8
247,7
174,0
243,5

2003
276,9
537,3
754,0
74,9
596,1
744,4
156,2
360,3
113,3
389,5
171,0
376,9
192,9
166,9
184,4
143,9
435,6
162,8
70,5
141,1
85,3
153,8
558,1
104,3
0
972,6
104,1
400,0
254,8

13,7

15,9

254,6

244,4

41,1

62,1

253,1

204,5

42,1

41,9

236,6

240,3

Marta Madej

PUBLIKACJE
WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KIELCACH W ROKU 2003
I. WYDAWNICTWA. BIULETYNY
1. KULTURA – informacja – biblioteki : Forum Czytelnicze IX,
Kielce 26-29 maja 2002 r. / Polskie Towarzystwo Czytelnicze,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. – Warszawa : PTC, 2003. –
206 s. : il. kolor. ; 21 cm
2. PIOTROWSKA, Beata. Powstanie styczniowe na Kielecczyźnie
w 140. rocznicę wybuchu : (wybór ze zbiorów WBP) : wystawa
(22 stycznia – 31 marca 2003 / [scenariusz wystawy Beata Piotrowska] ;
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. – Kielce : WBP, 2003. –
Harmonijka
(6 s.) ; 21 cm
3. PIOTROWSKA, Beata. Rocznice 2004 / [oprac. Beata Piotrowska] ;
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział InformacyjnoBibliograficzny. – Kielce : WBP, 2003. – 32 s. ; 21 cm
4. SPRAWOZDANIA i Materiały : za rok 2002 / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Kielcach. Nr 15 / [red. Andrzej Maćkowski]. Kielce : WBP, 2003. – 88 s. ; 21 cm
Zawartość: s. 5-6 : Dąbrowski Andrzej: Patrzę z nadzieją w przyszłość ;
s. 7-15 : Sprawozdanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach za
rok 2002 / oprac. Dział Sieci i Instruktażu ; s. 16 : Wykaz seminariów
zorganizowanych dla pracowników bibliotek publicznych woj.
świętokrzyskiego w 2002 r. ; s. 17-28 : Biblioteki publiczne województwa
świętokrzyskiego w latach 2001-2002 / oprac. Dział Sieci i Instruktażu ;
s. 29-30 : Madej Marta: Publikacje Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach w roku 2002 ; s. 31-64 : Madej Marta: Biblioteki publiczne
Kielc i województwa w prasie 2002 roku ; s. 65-70 : Grodzicka
Małgorzata: Czasopisma w bibliotekach publicznych województwa
świętokrzyskiego ; s. 71-74 : Najnowsza polska literatura dla dzieci
i młodzieży, którą warto mieć w bibliotece / rekomenduje Barbara Tylicka,
współredaktorka „Słownika literatury dziecięcej i młodzieżowej”
(Ossolineum 2002) ; s. 75-80 : Piasecka Bożena : Biblie w języku polskim
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w zbiorach starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ;
s. 81-82 : Kruszczak Halina: Obsługa czytelnicza i informacyjna osób
z różnymi dysfunkcjami ; s. 83-84 : Maćkowski Andrzej: Z PULMANEM
w Aarhus ; s. 85-87 : Cygan Ewa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Staszowie
II. BIBLIOGRAFIE
5. BIBLIOGRAFIA Województwa Świętokrzyskiego za 1999 rok
[Dokument elektroniczny] / [przygot. zespół Działu InformacyjnoBibliograficznego w składzie: Elżbieta Słoń, Marta Madej, Beata
Piotrowska, Elżbieta Stec, Ewa Gwiaździńska ; oprac. Elżbieta Słoń ;
oprac. wersji elektronicznej Grzegorz Lizner, Piotr Łomiński ; konsultacja
Andrzej Dąbrowski]. – Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, cop
2003. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm + Przewodnik użytkownika
programu
ISSN 1732-2251
Wymagania sprzętowe: Procesor 200 MHz, PC Pentium II, 32 MB RAM ;
odtwarzacz CD-ROM x 8
Bibliografia zawiera 6298 pozycji bibliograficznych i jest dostępna również pod
adresem http:// makwww.wbp-kielce.eu.org/cgi-bin/makwww.exe?BM=3

III. KATALOGI WYSTAW
6. PIOTROWSKA, Beata. Powstanie styczniowe na Kielecczyźnie :
w 140. rocznicę wybuchu : (wybór ze zbiorów WBP) : katalog wystawy /
[scenariusz wystawy i oprac. katalogu Beata Piotrowska] ; Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. –
Kielce : WBP, 2003. – 24 s. : il. ; 21 cm
7. PIOTROWSKA, Beata. Katyń w zbiorach i wspomnieniach :
katalog wystawy / [scenariusz wystawy i oprac. katalogu Beata Piotrowska
; współpr. Dział Automatyzacji WBP ; Anna Łakomiec, Jadwiga
Dachowska] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział
Informacyjno-Bibliograficzny, Koło Rodzin Katyńskich, Rodzina Policyjna
1939 w Kielcach. – Kielce : WBP, 2003. – 20 s. : il. ; 21 cm
IV. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW NA ŁAMACH PRASY
OGÓLNOPOLSKIEJ I LOKALNEJ
8. GRODZICKA, Małgorzata: Czasopisma w bibliotekach publicznych
województwa świętokrzyskiego //Por. Bibl. – 2003, nr 5, s. 9-12
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Marta Madej

BIBLIOTEKI PUBLICZNE KIELC I WOJEWÓDZTWA
W PRASIE 2003 roku
1. (E): Powieść na kółkach : wędrujące książki coraz popularniejsze. –
Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 287, s. 2
Dot. czytelnictwa w woj. świętokrzyskim, także WBP w Kielcach.

2. GRODZICKA, Małgorzata: Czasopisma w bibliotekach publicznych
województwa świętokrzyskiego //Por. Bibl. – 2003, nr 5, s. 9-12
3. (nieb.): Zaledwie czy aż : zastrzyk od ministra kultury dla
świętokrzyskich bibliotek / mówi Andrzej Dąbrowski. – Il. // Echo Dnia
(Kiel.). – 2003, nr 290, s. 7
M.in. pieniądze dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KIELCACH
4. ANAR: Znów się o niej mówi. – Il. // Gaz. Wybor. Kiel. – 2003,
8 października, s. 2 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 235]
Zapowiedź spotkania z Olgą Tokarczuk na Wydziale Humanistycznym Akademii
Świętokrzyskiej zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.

5. ĆWIELUCH, Juliusz: Biblioteka w więzieniu : miejskie zabytki :
nowy pomysł wykorzystania budynku przy Zamkowej / ocenia Jacek
Kowalczyk [i in.] // Gaz. Wybor. Kiel. – 2003, 28 lipca, s. 4 [dod. do Gaz.
Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 174]
Pomysł na lokalizację biblioteki.

6. DĄBROWSKI, Andrzej: Przerwać złą passę / rozm. Anna Latos. – Il.
// Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 5, s. 1, 3
Dot. planów na przyszłość.

(E): Powieść na kółkach = poz. 1
7. (E): Starodruki w muzeum / mówi Andrzej Dąbrowski // Sł. Ludu
(Kiel.). – 2003, nr 267, s. 11
Kłopoty lokalowe.

31

8. EWIM: Czytanie dzieciom / EWIM, Czat // Gaz. Wybor. Kiel. –
2003, 5 czerwca, s. 4 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 130]
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – Biblioteka na Barwinku.

9. JULL: Bity zamiast fiszek : Biblioteka Wojewódzka wprowadza
komputery dla czytelników / mówi Andrzej Dąbrowski [i in.] // Gaz.
Wybor. Kiel. – 2003, 9 września, s. 3 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1
2003 nr 210]
10. KĘDRACKI, Janusz: Szkoda oddawać : Deskurowie chcą odzyskać
obrazy i książki / mówi Jacek Kowalczyk [i in.] // Gaz. Wybor. Kiel. –
2003, 13 marca, s. 3 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. 1 2003 nr 61]
Starania rodziny Deskurów z Sancygniowa i Łuniewskich z Gnojna o odzyskanie
starodruków ze zbiorów biblioteki.

11. KTO otrzymał pieniądze // Echo Dnia (Kiel.). – 2003, nr 39, s. 2
M.in. 320 tys. zł. dla biblioteki.

12. KUŹMA, Feliks: Święte słowa, panie Piotrze! – (W Najjaśniejszej)
. – // Sł. Ludu. Mag. – 2003, nr 2306, s. 28
Artykuł krytyczny adresowany m.in. do biblioteki.

Polem.: DĄBROWSKI, Andrzej: Felietonisty „słowa święte”? –
(Śladem naszych publikacji) // Sł. Ludu. Mag. – 2003, nr 2307, s. 19
13. (mow): Oko w oko z Olgą Tokarczuk. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). –
2003, nr 235, s. 7
Spotkanie autorskie zorganizowane przez WBP.

14. (nieb.): Marszałek zaczytany / wspomina Franciszek Wołodźko. – Il.
// Echo Dnia (Kiel.). – 2003, nr 137, s. 9
Marszałek województwa świętokrzyskiego Franciszek Wołodźko czytał dzieciom
„Przygody Marka Piegusa” w Bibliotece na Barwinku w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”.

15. NIEBUDEK, Agata: Książki to nie węgiel! : dzięki procedurze
przetargów bibliotekom umykają cenne pozycje / tłumaczy Andrzej
Dąbrowski. – Il. // Echo Dnia (Kiel.). – 2003, nr 293, s. 6
Dot. konieczności stosowania ustawy o zamówieniach publicznych na zakup
książek.

16. NIEBUDEK, Agata: Siedziba dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej / mówi Andrzej Dąbrowski. – Il. // Echo Dnia (Kiel.). – 2003,
nr 42, s. 8
Planowana zmiana lokalu – gmach Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 przy ul.
Ściegiennego.
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17. PES: Odpędzają telewizję : cała Polska Czyta dzieciom – c.d. /
mówi Magdalena Michota. – Il. // Gaz. Wybor. Kiel. – 2003, 4 września,
s. 2 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 206]
Biblioteka na Barwinku.

18. ROŻY, Anna: Łatanie dziury kosztem kultury : Zarząd
Województwa zmniejszył dotację // Gaz. Wybor. Kiel. – 2003, 14 marca,
s. 3 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 62]
Zmniejszona dotacja dla WBP o 230 tys.

19. SINKIEWICZ, Iwona: Białe kruki do zwrotu? : spadkobiercy
Deskurów i Uniewskich chcą odzyskać księgozbiory / wyjaśnia Andrzej
Dąbrowski. – Il. // Echo Dnia (Kiel.). – 2003, nr 61, s. 2
20. SINKIEWICZ, Iwona: Białe kruki za 150 tysięcy : chcą odzyskać
starodruki, biblioteka negocjuje / przyznaje Andrzej Dąbrowski // Echo
Dnia (Kiel.). – 2003, nr 181, s. 3
Spadkobiercy rodziny Deskurów z Sancygniowa.

21. SINKIEWICZ, Iwona: Biblioteka się dusi : albo do szkoły, albo do
więzienia / mówi Jacek Kowalczyk [i in.] // Echo Dnia (Kiel.). – 2003,
nr 239, s. 8
Propozycje dot. nowego lokalu.

22. SŁUPSKI, Paweł: Wymuszona przeprowadzka : biblioteka zmienia
siedzibę / mówi Andrzej Dąbrowski // Gaz. Wybor. Kiel. – 2003, 21
października, s. 4 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 246]
Zmiana warunków dzierżawy - przenoszenie zbiorów do pokojów udostępnionych
tymczasowo przez Muzeum Narodowe.

23. (sur) : Prezydent czytał dzieciom. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003,
nr 140, s. 9
W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” – w Bibliotece na Barwinku.

24. ZAJĄCZKOWSKA, Ewa: Będą razem : Biblioteka Wojewódzka
przeniesie się do nowej siedziby? / mówi Andrzej Dąbrowski [i in.]. – Il. //
Gaz. Wybor. Kiel. – 2003, 31 stycznia, s. 4 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. 1
2003 nr 26]
25. ZIÓŁKOWSKA, Ewa: Eksmisja książek : cenne starodruki muszą
zmienić lokal / mówi Bożena Piasecka, Andrzej Dąbrowski. – Il. // Sł. Ludu
(Kiel.). – 2003, nr 214, s. 1
Utrata części pomieszczeń spowodowana wypowiedzeniem umowy najmu.
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26. ZIÓŁKOWSKA, Ewa: Lotek mało daje : wpływy na kulturę z gier
losowych to mit. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 274, s. 3
M.in. wpływy dla WBP.

27. ZIÓŁKOWSKA, Ewa: Obrazy do zwrotu : roszczenia
spadkobierców Sancygniowa // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 18, s. 2
Dot. m.in. zwrotu 200 starodruków rodziny Deskurów z Sancygniowa ze zbiorów
biblioteki.

28. ZIÓŁKOWSKA, Ewa: Poszli na wolne : w czasie długiego
weekendu drzwi nie stoją otworem. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 142,
s. 3
Dot. bibliotek w Kielcach: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – w tekście liczne błędy
merytoryczne.

29. ZIÓŁKOWSKA, Ewa: Upragnione lokum : biblioteka, szkoła
społeczna czy policja? / mówi Andrzej Dąbrowski. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.)
. – 2003, nr 48, s. 9
Dot. zmiany lokalu.

30. ZIÓŁKOWSKA, Ewa: Zabytki do depozytu : rodzina Popielów
pozostawia obrazy w muzeum // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 21, s. 5
Wzmianka o starodrukach rodziny Popielów z Kurozwęk znajdujących się zbiorach
biblioteki.

FORUM CZYTELNICZE - CEDZYNA 2003
31. BUDYŃSKA, Barbara: Jubileusz w Cedzynie : X Forum
Czytelnicze. – (Relacje) // Por. Bibl. – 2003, nr 10, s. 15-18
Zorganizowane pod hasłem „ Nauka – sztuka – biblioteki” – omówienie.

32. DĄBROWSKI, Andrzej: Nauka – sztuka – biblioteki” – X Forum
Czytelnicze w Cedzynie. – (Wiadomości) // Por. Bibl. – 2003, nr 4, s. 37
Zaproszenie i program.

33. JEDNODNIÓWKA Cedzynóweczka. – Cedzyna, 2003, nr 1, 2 s.
Wydana na jubileusz 10-lecia Forum Czytelniczego.

34. JULL: Sięgnąć po książkę / mówi Halina Kruszczak // Gaz. Wybor.
Kiel. – 2003, 2 czerwca, s. 2 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. 1 2003 nr 127]
Zapowiedź X Forum Czytelniczego.
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35. KOŁODZIEJSKA, Jadwiga: Polacy do książek : forum
bibliotekarzy / rozm. Juliusz Ćwieluch // Gaz. Wybor. Kiel. – 2003,
3 czerwca, s. 2 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 128]
Rozmowa z uczestniczką forum nt. spadku czytelnictwa.

36. (MAG): Radzą o bibliotekach : X Forum Czytelnicze / wypow.
Andrzej Dąbrowski. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 127, s. 3
37. WIERNY, Sebastian: 10. Forum Czytelnicze w Cedzynie // Not.
Wyd. – 2003, nr 7/8, s. 44-47
Omówienie.

38. WOŹNIAK, Irena: Ostatnie Forum // Nowe Książki. – 2003, nr 9,
s. 78-79
Przebieg.

WYSTAWY
„Karen Blixen – życie i twórczość”
39. (minos): Blixen w bibliotece. – (Notatnik) // Echo Dnia (Kiel). –
2003, nr 84, s. 10
Wystawa w Bibliotece na Barwinku.

„Katyń w zbiorach i wspomnieniach”
40. A.D.: „Świat milczał...” : wystawa o zbrodni katyńskiej. – Il. //
Niedz. Kiel. – 2003, nr 40, s. VIII
Wystawa w Czytelni Czasopism.

„Powstanie styczniowe na Kielecczyźnie w 140. rocznicę wybuchu”
41. [NA OTWARCIE wystawy „Powstanie styczniowe na
Kielecczyźnie” zaprasza Wojewódzka Biblioteka Publiczna]. – (Notatnik)
// Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 17, s. 8
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BIBLIOTEKI PUBLICZNE
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH1
Bałtów
42. GM: Bałtów : książki bliżej urzędu / mówią Iwona Lis i Lucyna
Chodała. – (W skrócie). – Il. // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 54, s. 5
Przeprowadzka do nowego lokalu.

Bodzechów
43. AMO.: Nagroda dla najaktywniejszych = poz. 199
Wycieczka śladami Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza zorganizowana
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bodzechowie z siedzibą w Szewnej.

CAŁA Polska czyta dzieciom = poz. 200
(fk): Cała gmina czyta dzieciom = poz. 201
PORANEK z Kubusiem Puchatkiem = poz. 202
W SZEWNIE też czytali = poz. 203
Bodzentyn
44. FERIE z biblioteką : Bodzentyn. – Il. // Tyg. Starach. – 2003, nr 8,
s. 6
Akcja prowadzona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

45. JANICKA, Marta: Bodzentyn : seminarium. – (W skrócie) // Tyg.
Starach. – 2003, nr 18, s. 7
Seminarium zorganizowane przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną przy
współudziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dla bibliotekarzy powiatu kieleckiego
poświęcone tematyce regionalnej

46. JANICKA, Marta: Podsumowanie pracy biblioteki. – Il. // Echa
Łysogór. – nr 57, s. 9
Za rok 2002.

1

Zestawienie opracowano przy współpracy bibliotek: Biblioteki Publicznej BSCK w Busku-Zdroju,
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąchocku.
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47. JANICKA, Marta: „Zostajemy Czytelnikami” : pasowanie uczniów
klasy pierwszej. – Il. // Echa Łysogór. – nr 58, s. 13
Pasowanie na czytelnika.

48. KLAMCZYŃSKA, Bogusława: Ferie z Biblioteką. – Il. // Echa
Łysogór. – nr 57, s. 8
49. RACHTAN, Stefan: Seminarium Bibliotekarzy w Bodzentynie. – Il.
// Echa Łysogór. – nr 59, s. 14
Połączone z wystawą dotyczącą historii i współczesności Bodzentyna.

Brody
50. BIBLIOTECZNE święto. – (Brody – nasza mała Ojczyzna). – Il. //
Gaz. Starach. – 2003, nr 21, s. 7
Obchody Dnia Bibliotekarza oraz działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej
filii.

Busko–Zdrój
51. CEL, Krystyna: Książnica buska. – Il. // Ikar. – 2003, nr 4, s. 31
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

52. (Edi): Jak pracowało BSCK // Tyg. Ponidzia. – 2003, nr 40, s. 2
M.in. ocena działalności biblioteki za I półrocze 2003 roku.

53. (imi): Bajki i wierszyki : tydzień głośnego czytania. – Il. // Sł. Ludu
(Ponidzie i in.). – 2003, nr 133, s. 9
Akcja „Sześć dni głośnego czytania” zorganizowana przez bibliotekę.

54. (imi): Magiczny świat książek : duńska literatura dziecięca
w „Okrąglaku”. – Il. // Sł. Ludu (Ostrowiec i in.). – 2003, nr 3, s. 9
Wystawa książek.

55. (imi, an): Prawdziwa pisarka : tłumy uczniów spotkały się
z ulubioną autorką. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 216, s. 7
Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką.

56. (lem): Spotkanie bibliotekarzy // Tyg. Ponidzia. – 2003, nr 19, s. 7
Seminarium bibliotekarzy z terenu powiatu Busko-Zdrój.

57. (lem): Tydzień głośnego czytania // Tyg. Ponidzia. – 2003, nr 22,
s. 13
Zapowiedź akcji „Tydzień głośnego czytania” oraz spotkania autorskiego Doroty
Terakowskiej.
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58. MARCINIEC, Leszek: Magiczny świat książek. – Il. // Tyg.
Ponidzia. – 2003, nr 1, s. 5
Wystawa duńskiej literatury dziecięcej.

59. MARCINIEC, Leszek: 36 lat pracy w bibliotece. – Il. // Tyg.
Ponidzia. – 2003, nr 6, s. 1
Podsumowanie pracy bibliotekarki Marii Wójcik.

60. MARCINIEC, Leszek: „Strzelcy i Sokoły” : nowe książki // Tyg.
Ponidzia. – 2003, nr 12, s. 8
Spotkanie autorskie Stanisława Rogali.

61. MARCINIEC, Leszek: Tydzień głośnego czytania. – Il. // Tyg.
Ponidzia. – 2003, nr 25, s. 2
Omówienie akcji „Tydzień głośnego czytania” w bibliotekach Buska Zdroju oraz
spotkania autorskiego z Dorotą Terakowską.

62. MARCINIEC, Leszek: Wystawa w „Okrąglaku” // Tyg. Ponidzia. –
2003, nr 37, s. 11
Wystawa o życiu i twórczości Karen Blixen.

63. RUSAK, Franciszek: Narodziny czytelników. – Il. // Tyg. Ponidzia
. – 2003, nr 48, s. 12
Chmielnik
64. EK: 23 kwietnia – Dzień Książki // Nowy Kur. Chmieln. – 2003,
nr 4-5, s. 18
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – zbiory i czytelnictwo.

65. PODZIĘKOWANIE // Nowy Kur. Chmieln. – 2003, nr 2, s. 6
Podziękowanie za przekazane książki, także lista darczyńców.
Daleszyce
66. SOBIERAJ, Krystyna: W naszych bibliotekach : bogaty rynek
księgarski, wysokie ceny książek, zubożenie społeczeństwa powodują, że
ludzie szukają książek w bibliotekach. – Il. // Głos Daleszyc. – 2003, nr 31,
s. 13
Gminna Biblioteka Publiczna.

D z i e b a ł t ó w (gm. Końskie)
67. KĄDZIELA, Marzena: W bibliotece i nie nudno. – Il. // Echo Dnia
(Świętokrz.). – 2003, nr 154, s. 14
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. Filia – działalność i omówienie akcji „Lato
z biblioteką”.

Iwaniska
68. CZUB, Kinga: Igrali z książką : dzieci i dorośli bawili się wspaniale
/ mówi Krystyna Jeżewska. – (Wiadomości Opatowskie) // Wiad.
Świętokrz. – 2003, nr 37, s. 7
Przedstawienie pn. „Igraszki z książką” w Gminnym Ośrodku Kultury – współorganizatorem Gminna Biblioteka Publiczna.

J a k u b o w i c e (gm. Ożarów)
69. SAŁAPA, Barbara: Obrazy igłą i nicią malowane // Ożarów. – 2003,
nr 3, s. 13
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ożarowie. Filia – wystawa tkanin
artystycznych autorstwa Teresy Niklewicz z Jakubowic.

70. SAŁAPA, Barbara: I [Pierwszy] niecodzienny plener malarski //
Ożarów. – 2003, nr 9, s. 7
Zorganizowany przy współpracy biblioteki na zakończenie wakacji.

71. SAŁAPA, Barbara: Piknik Gombrowiczowski w Jakubowicach. – Il.
// Ożarów. – 2003, nr 9, s. 7
Zorganizowany przez bibliotekę.

72. SAŁAPA, Barbara: Święto książki w Jakubowicach. – (Strażackie
szpalty). – Il. // Ożarów. – 2003, nr 6, s. 18
Promocja książki Wiesława Chmielewskiego pt. ”Nie tylko gaszą”.

Jędrzejów
73. (bz): Wiosna w bibliotece miejskiej : w Jędrzejowie. – Il. // Gaz.
Jędrzej. – 2003, nr 22, s. 6
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - zajęcia dla najmłodszych czytelników pod
hasłem „Wiosenne spotkania w Bibliotece”.

74. (bz): Wystawa o Karen Blixen : w bibliotece miejskiej
w Jędrzejowie. – Il. // Gaz. Jędrzej. – 2003, nr 22, s. 7
Wystawa w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej.

Kazimierza Wielka
75. (ALI): Obrazy i fotografie // Echo Dnia (Świętokrz. Busko i in.). –
2003, nr 145, s. 6
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M.in. wystawa fotografii Zdzisława Pilarskiego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej.

76. (ALI): Papieska wystawa. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Busko i in.)
. – 2003, nr 241, s. 8
Wystawa poświęcona 25. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

77. (ALI): Świąteczne seminarium. – Il. // Echo Ponidzia. – 2003, nr 1,
s. [dod. do Echa Dnia]
Seminarium bibliotekarzy (16.12.2002 r.).

78. (ALI): Wiosenne malowanie : trzecia wystawa „wutezetu”
w kazimierskiej bibliotece. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Busko i in.). –
2003, nr 123, s. 10
Wystawa prac plastycznych „Malowanie wiosną” – prezentacja dorobku osób
specjalnej troski, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

79. (ALI): Wystawa serdeczna : „Gwiazdkowe prezenty” od artystów
specjalnej troski / podkreśla Małgorzata Siwiec. – Il. // Echo Dnia
(Świętokrz. Busko i in.). – 2003, nr 37, s. 8
Wystawa prac plastycznych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kielce
80. (Ala): Akademicka półka / wylicza Katarzyna Zaręba-Kowalczyk. –
Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 223, s. 7
Wydawnictwa wyższych uczelni kieleckich w zbiorach Filii nr 10.

81. (br): Hity do bibliotek. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 287, s. 7
Zestaw bestsellerów od Prezydenta Miasta na 35 urodziny Filii nr 12 przy
ul. Zagórskiej.

82. (br): Urodziny biblioteki. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 293, s. 7
Jubileusz 50-lecia istnienia Filii nr 5 przy ul. Warszawskiej.

83. (Cieś): Murszeją książki : Miejskiej Biblioteki nie stać na nowe /
przedstawiał Andrzej Maćkowski // Echo Dnia (Kiel.). – 2003, nr 134, s. 7
Problemy lokalowe i finansowe przedstawione na sesji Rady Miejskiej.

84. ĆWIELUCH, Juliusz: Biblioteka po archiwum : miejskie plany
wobec budynku przy ul. IX Wieków Kielc / mówi Wojciech Lubawski
[i in.]. – Il. // Gaz. Wybor. Kiel. – 2003, 2 września, s. 3 [dod. do Gaz.
Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 204]
Propozycja przeniesienia biblioteki do byłej synagogi.
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85. (E): Abolicja w bibliotekach : czytelnicy zapomnieli oddać
20 tysięcy książek / mówi Katarzyna Kowalczyk // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003,
nr 107, s. 9
86. (E): Konkurs w MBP // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 22, s. 9
Na stanowisko dyrektora.

87. (E): Nowy szef Miejskiej Biblioteki. – (Kadry). – Il. // Sł. Ludu
(Kiel.). – 2003, nr 78, s. 9
Andrzej Maćkowski dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

88. (E): www.biblioteka. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 292, s. 8
Dostęp do Internetu.

89. EWA: Kto szefem książek : konkurs na dyrektora biblioteki
miejskiej / wyjaśnił Andrzej Sygut [i in.] // Gaz. Wybor. Kiel. – 2003,
4 lutego, s. 3 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. 1 2003 nr 29]
90. (kk): Kultura dostrzeżona. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 148,
s. 9
Uroczyste podsumowanie roku kulturalnego 2002 w Domu Środowisk Twórczych m.in. nagroda dla bibliotekarki Heleny Wach.

91. KOPEĆ, Ewa: Kolejka po wieszcza : w bibliotekach zabrakło
„Syzyfowych prac” / wypow. Zbigniew Wojciechowski [i in.] // Gaz.
Wybor. Kiel. – 2003, 11 lutego, s. 4 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1 2003
nr 35]
92. MAĆKOWSKI, Andrzej: Bibliotekarskie logo z kwiatem / rozm.
Ewa Ziółkowska. – Il. // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 104, s. 3
Działalność.

93. (nieb): Dwóch na dyrektora / wypow. Beata Kamińska // Echo Dnia
(Kiel.). – 2003, nr 54, s. 7
Kandydaci na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej ; sprawa filii
przy ulicy Manifestu Lipcowego.

94. (nieb): Chomikują książki / mówi Katarzyna Zaręba-Kowalczyk. –
Il. // Echo Dnia (Kiel.). – 2003, nr 97, s. 9
Dot. przetrzymywania książek przez czytelników.

95. (nieb): Z biblioteki do biblioteki // Echo Dnia (Kiel.). – 2003, nr 66,
s. 11
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Andrzej Maćkowski pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dyrektorem
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

96. (NIKA): Piękno w bibliotece / mówi Edyta Bafia. – Il. // Echo Dnia
(Kiel.). – 2003, nr 42, s. 7
Wystawa rzeźb i fotografii- Filia nr 12 przy ul. Zagórskiej.

97. NOWA czytelnia // Echo Dnia (Kiel.). – 2003, nr 222, s. 7
Zapowiedź otwarcia czytelni czasopism wydawnictw akademickich.

98. PIO: Oddaj bez kary : abolicja w Miejskiej Bibliotece Publicznej /
mówi Katarzyna Zaręba-Kowalczyk // Gaz. Wybor. Kiel. – 2003, 5 maja,
s. 3 [dod. do Gaz. Świątecznej. Wyd. K1 2003 nr 98]
Plany nowego dyrektora – Andrzeja Maćkowskiego.

99. RYNKOWSKA, Barbara: Rewolucja w bibliotekach : superbaza
w centrum i komputery dla czytelników // Sł. Ludu (Kiel.). – 2003, nr 133,
s. 9
Plany rozwoju.

100. ŻAK, Stanisław: Dyrektor myśli. – (Moje miasto, a w nim...) //
Gaz. Wybor. Kiel. – 2003, 26-27 kwietnia, s. 4 [dod. do Gaz. Świątecznej.
Wyd. K1 2003 nr 98]
Plany nowego dyrektora – Andrzeja Maćkowskiego.

Kije
101. (TEK): Mistrzowie czytania : dzieci przywitały wiosnę
w bibliotece gminnej / stwierdziła Danuta Ptak. – Il. // Echo Dnia
(Świętokrz. Busko i in.). – 2003, nr 71, s. 9
Gminna Biblioteka Publiczna - konkurs pięknego czytania.

Końskie
102. (Arp): Czytelnia w pałacu ślubów : gmina przekazała
wypożyczalni salę : uroczyste otwarcie we wrześniu / informuje Krzysztof
Obratański. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Końskie i in.). – 2003, nr 175,
s. 9
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

103. KOBIERSKA, Anna: Zwycięska biblioteka : przyjechali z kasą /
mówi Halina Milczarek. – Il. // Tyg. Konecki. – 2003,nr 1, s. 9
Zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie „Z ekonomią na Ty”.
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104. (mak): „Arslibris” między książkami. – Il. // Sł. Ludu (Ostrowiec
i in.). – 2003, nr 215, s. 8
Otwarcie Galerii „Arslibris”.

105. (mak): Czytelników nie zabraknie : potrzeba więcej pieniędzy na
słowo pisane. – Il. // Sł. Ludu (Ostrowiec i in.). – 2003, nr 107, s. 8
Obchody Dnia Bibliotekarza.

106. (mak): Wakacje w bibliotece : ciekawe spotkania z Unią. – Il. // Sł.
Ludu (Ostrowiec i in.). – 2003, nr 172, s. 7
Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Unia bez tajemnic” za projekt dot.
sposobów informowania o Unii Europejskiej.

107. (MiK): Artystycznie, historycznie : na wystawach w Końskich. –
Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Końskie i in.). – 2003, nr 211, s. 9
Wystawy koneckich twórców – rzeźba, grafika i fotografia.

108. (MiK): Ekologia w bibliotece : łatwiej dotrzeć do odpowiednich
książek, czasopism czy programów komputerowych / mówi Dariusz
Kowalczyk. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Końskie i in.). – 2003, nr 279,
s. 9
Centrum Edukacji Ekologicznej w Czytelni.

109. (MiK): Letnia akcja biblioteki : europejskie wakacje z ekonomią
mają przybliżyć wiedzę o Unii. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Końskie
i in.). – 2003, nr 145, s. 9
Konkurs plastyczny, fotograficzny i literacki o Unii Europejskiej.

110. (MiK): Po konkursie : nowy dyrektor biblioteki. – Il. // Echo Dnia
(Świętokrz. Końskie i in.). – 2003, nr 78, s. 11
Dariusz Kowalczyk nowym dyrektorem biblioteki.

111. (mk): Wakacje z ekonomią : nagrody dla zwycięzców. – Il. // Sł.
Ludu (Ostrowiec i in.). – 2003, nr 199, s. 7
Nagroda w ogólnopolskim konkursie „Europejskie wakacje z ekonomią”.

112. (pac): Wieś jutra – to wieś sielska : wakacyjne konkursy dziecięce
w Końskich zakończone / mówi Dariusz Kowalczyk. – Il. // Echo Dnia
(Świętokrz.). – 2003, nr 195, s. 9
Konkurs plastyczny, fotograficzny i literacki pn. ”Europejskie Wakacje
z Ekonomią” ogłoszony przez Narodowy Bank Polski i Bibliotekę Narodową.
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113. PEDRYC, Artur: Informacja o Unii : w czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej / powiedział Bogdan Soboń. – Il. // Echo Dnia
(Świętokrz. Końskie i in.). – 2003, nr 54, s. 7
Uruchomienie Punktu Informacji Europejskiej w czytelni biblioteki.

114. SORN, Katarzyna: Jest nowa galeria : z „Arslibris” do Słowacji
i na Ukrainę. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Końskie i in.). – 2003, nr 204,
s. 9
Wystawy w nowej galerii „Arslibris”.

Kunów
115. DZIEŃ Ziemi w Kunowie // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 34, s. 12
Szkolny „Dzień Ziemi” w Gimnazjum pod hasłem „ W drodze do Unii Europejskiej
posprzątajmy Polskę” - uroczystości w gmachu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

116. FERIE w bibliotece // Gaz. Ostrow. – 2003, nr 7, s. 13
117. mac: Kunów : europejsko w bibliotece / powiedziała Maria Pająk //
Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 18, s. 7
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
działających przy kunowskim gimnazjum.

-

spotkanie

klubów

europejskich

118. mac: Porozmawiają o Gombrowiczu : „Jaśnie Panicz” wciąż żywy
// Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 23, s. 6
Spotkanie pn. „Rozmowy o Gombrowiczu”.

119. „MIKOŁAJKI w bibliotece”. – (Informator Urzędu Miasta
i Gminy w Kunowie) // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 99, s. 15
120. WAKACJE w Bibliotece // Gaz. Ostrow. – 2003, nr 27, s. 13
Propozycje biblioteki na miesiąc lipiec.

121. WAKACJE w Bibliotece // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 51, s. 12
Propozycje biblioteki na miesiąc lipiec.

122. „WYBIERAM zdrowie” // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 33, s. 12
Spotkanie młodzieży I klas Gimnazjum w Kunowie pod hasłem „Wybieram
zdrowie”, zorganizowane przez bibliotekę.

123. (ż): Tradycje oświatowe Kunowa // Gaz. Ostrow. – 2003, nr 8,
s. 15
Spotkanie działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej.

44

124. (ż): Więcej niż biblioteka / mówi Ewa Gaj // Gaz. Ostrow. – 2003,
nr 14, s. 15
125. ŻAK A.: Rozmowy o Gombrowiczu. – Il. // Gaz. Ostrow. – 2003,
nr 12, s. 4
Spotkanie poświęcone Witoldowi Gombrowiczowi.

Małogoszcz
126. (E): Książki pod kluczem : dwie gminy bez biblioteki. – Il. // Sł.
Ludu (Kiel.). – 2003, nr 290, s. 3
Brak biblioteki w gminie.

M a r c i n k ó w (gm. Wąchock)
(CuK) : Dobre biblioteki... = poz. 207
Mirzec
127. BIBLIOTEKA na swoim : w gminie Mirzec // Gaz. Starach. –
2003, nr 6, s. 7
Zmiana lokalu.

Morawica
128. BADOWSKA, Teresa: Maj miesiącem książki i bibliotek. – Il. //
Wiad. Moraw. – 2003, nr 6, s. 10
Gminna Biblioteka Publiczna – spotkania z dziećmi.

129. GM: Równać szanse z biblioteką // Wiad. Moraw. – 2003, nr 7,
s. 8
Dot. projektu pn. „Skomputeryzowana biblioteka łatwiejszym dostępem do
informacji”.

130. JAK: Komputer zamiast korepetytora : gmina Morawica
skomputeryzuje bibliotekę // Gaz. Wybor. Kiel. – 2003, 7 lipca, s. 4 [dod.
do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 156]
Plany komputeryzacji biblioteki z dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
wygranej w ramach konkursu pn. „Równać szansę 2003 – małe granty”.

131. MG: Biblioteka przeżywa oblężenie // Wiad. Moraw. – 2003,
nr 11, s. 11
Realizacja projektu „Skomputeryzowana biblioteka łatwiejszym dostępem do
informacji” – dostęp do Internetu.
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Opatów
132. (AKU): Duńczycy dzieciom : kolorowe sny i uczucia / powiedział
Waldemar Węglewicz. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Sandomierz i in.). –
2003, nr 17, s. 8
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika wystawa ilustracji wykonanych przez artystów duńskich.

133. (AKU): Odświeżyli księgozbiór : książki za siedem tysięcy dla
Biblioteki Publicznej w Opatowie / mówi Waldemar Węglewicz. – Il. //
Echo Dnia (Świętokrz. Sandomierz i in.). – 2003, nr 209, s. 8
134. PaS: Wystawa u Czernika : „Magiczny świat książek” / powiedział
Waldemar Węglewicz. – Il. // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 5, s. 7
Wystawa poświęcona przede wszystkim ilustracji książkowej.

Ostrowiec Świętokrzyski
135. (an): Czytają dzieciom // Sł. Ludu (Ostrowiec i in.). – 2003, nr 129,
s. 9
Miejska Biblioteka Publiczna uczestnikiem akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

136. B: Cały Ostrowiec Czyta Dzieciom // Gaz. Ostrow. – 2003, nr 24,
s. 6
137. CZAT: Czytanie na zawołanie : Ostrowiec : akcja „Kolorowe
podwórka” / opowiada Elżbieta Pomiankiewicz. – Il. // Gaz. Wybor. Kiel. –
2003, 29 lipca, s. 2 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 175]
Zabawianie dzieci na podwórkach poprzez czytanie książek przez bibliotekarki.

138. (gaw): Kulturalny rok w dobrych nastrojach : „sto lat” i tortksiążka na 55 rocznicę ostrowieckiej Biblioteki Publicznej / podkreśla Jan
Szostak. – Il. – Echo Dnia (Świętokrz. Sandomierz i in.). – 2003, nr 251,
s. 10
139. (GRZ): Czytają latami? : biblioteka czeka na kilka tysięcy książek /
mówi Elżbieta Pomiankiewicz. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Końskie
i in.). – 2003, nr 41, s. 10
Dot. przetrzymywania książek.

140. (GRZ): Księgozbiór z komputera : kod dla książki i czytelnika /
mówi Elżbieta Pomiankiewicz. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Sandomierz
i in.). – 2003, nr 43, s. 10
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Komputeryzacja biblioteki.

141. (GS): Biblioteka musi być : rok kulturalny rozpoczęty / mówi
Beata Pater [i in.]. – Il. // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 83, s. 3
Obchody 55-lecia działalności.

142. (GS): Nowe karty : komputeryzacja w bibliotece / wyjaśnia
Elżbieta Pomiankiewicz // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 3, s. 5
143. (GS): Urodziny bohatera z brodą : czytali Koziołka Matołka. – Il. //
Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 44, s. 10
Organizowanie obchodów 70-tych urodzin Koziołka Matołka w ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”.

144. (GS), KASZUBA, Dariusz: Wystawa dla każdego : 140 rocznica
powstania styczniowego // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 24, s. 8
Wystawa pn. „140 lat powstania styczniowego” i obchody.

145. M: Polskę reprezentował Wiśniewski : Młodzieżowy Klub
Europejski // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 40, s. 4
Impreza, prezentująca zalety przynależności Polski do UE w wykonaniu dzieci
z Młodzieżowego Domu Kultury w MBP.

146. M: Z „Kubusiem Puchatkiem” za pan brat : wystawa plastyczna
w „Malwie” // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 45, s. 4
Biblioteka współorganizatorem konkursu czytelniczo-plastycznego pt. „Zostań
przyjacielem Kubusia Puchatka”.

147. pas: O Unii w bibliotece // Gaz. Ostrow. – 2003, nr 22, s. 17
Program pn. „Bliżej Unii Europejskiej” zaprezentowany przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 8.

148. pas: Ostrowicka dzieciom : spotkanie w bibliotece. – Il. // Gaz.
Ostrow. – 2003, nr 38, s. 8
Spotkanie z pisarką dla dzieci i młodzieży Beatą Ostrowicką.

149. pas: Powstańcza ekspozycja. – Il. // Gaz. Ostrow. – 2003, nr 9,
s. 32
Wystawa pn. „140 lat powstania styczniowego”.

Ożarów
150. BANACH, Jolanta: Ożarowskie ortograficzne zmagania. – Il. //
Ożarów. – 2003, nr 6, s. 8
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Ożarowskie Spotkania z Ortografią zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy.

151. BANACH, Jolanta: Spotkanie autorskie w bibliotece. – Il. //
Ożarów. – 2003, nr 6, s. 26
Spotkanie z autorami piszącymi dla najmłodszych - Anną Kaszubą-Dębską (pisarką
i ilustratorką) i poetą Łukaszem Dębskim.

152. BANACH, Jolanta: Pasowanie na czytelnika w bibliotece //
Ożarów. – 2003, nr 6, s. 8
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

153. MG: Książka na długie wieczory / mówi Jolanta Banach. –
(Wiadomości Ożarowskie) // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 79, s. 2
Sieć bibliotek publicznych.

154. MYJAK, Józef: Wanda Chotomska w Ożarowie // Ożarów. – 2003,
nr 6, s. 7
Spotkanie z pisarką zorganizowane przez bibliotekę.

155. PISARKA odpowiada ożarowskim dzieciom / spisał J. Myjak. – Il.
// Ożarów. – 2003, nr 6, s. 8
Spotkanie z Wandą Chotomską zorganizowane przez bibliotekę.

Pacanów
156. MIKOS, Marek: Kozioł polski, europejski : rok promocji
czytelnictwa. – Il. // Gaz. Wybor. (Wyd. KI 1) 2003 nr 125, s. 15
Plany utworzenia wzorcowej biblioteki książek dla dzieci i młodzieży.

P a r s z ó w (gm. Wąchock)
(CuK): Dobre biblioteki... = poz. 207
Pińczów
157. (imi): Kartki z całego świata. – Il. // Sł. Ludu (Ponidzie i in.). –
2003, nr 55, s. 9
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury. Dział Biblioteczny - wystawa
fotografii i pamiątek pt. „W 180 dni dookoła świata”.

158. (imi): Naukowo o powstaniu : VII Pińczowskie Spotkania
Historyczne. – Il. // Sł. Ludu (Ponidzie i in.). – 2003, nr 65, s. 9
Sesja popularnonaukowa dot. powstania styczniowego.
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159. (imi): Ów obieżyświat przemierzający kraj : VI Pińczowskie
Zmagania z Ortografią. – Il. // Sł. Ludu (Ponidzie i in.). – 2003, nr 227,
s. 8
Konkurs zorganizowany przez bibliotekę.

160. (imi): Pamięci powstańców : 140 rocznica bitwy
Grochowiskami. – Il. // Sł. Ludu (Ostrowiec i in.). – 2003, nr 58, s. 9

pod

Plan obchodów VII Pińczowskich Spotkań Historycznych – imprezy w bibliotece.

161. KRĄŻ, Teresa: Spotkania Historyczne – odsłona siódma. – Il. //
Echo Dnia (Świętokrz. Busko i in.). – 2003, nr 67, s. 9
Sesja popularnonaukowa nt. „Powstanie styczniowe 1863-1864 w tradycji rodzin
Deskurów i Mazarakich” w ramach VII Pińczowskich Spotkań Historycznych.

162. KRĄŻ, Teresa: Wspomnienia i rocznice : kolejna edycja
Pińczowskich Spotkań Historycznych // Echo Dnia (Świętokrz. Busko
i in.). – 2003, nr 61, s. 7
Sesja popularnonaukowa nt. „Powstanie styczniowe 1863-1864 w tradycji rodzin
Deskurów i Mazarakich”.

163. KTO zna Koziołka Matołka. – (Zaproszenia) // Gaz. Wybor. Kiel. –
2003, 31 lipca, s. 2 [dod. do Gaz. Wybor. Wyd. KI 1 2003 nr 177]
Zapowiedź konkursu czytelniczego.

164. OPOKA, Jolanta: Majowe spotkania z poezją i muzyką. – Il. //
Głos Pińczowski. – 2003, nr 7, s. 8
Spotkanie z debiutującymi poetami: Agnieszką Ziębą-Zarzycką mieszkanką
Pińczowa i Pawłem Kołodziejskim ze Starachowic.

165. OPOKA, Jolanta: „Sięgnij po książkę” // Głos Pińczowski. – 2003,
nr 7, s. 8
Impreza dla dzieci z okazji Dnia Kultury Oświaty Książki i Prasy.

166. PIŃCZOWSKA Biblioteka. – Il. // Głos Pińczowski. – 2003, nr 8,
s. 11
Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2003 roku.

167. (TEK): Dwie wystawy // Echo Dnia (Świętokrz. Busko i in.). –
2003, nr 247, s. 10
Wystawa fotografii Rafała Nastalskiego i wystawa poświęcona Józefowi
Czołowskiemu - żołnierzowi generała Władysława Sikorskiego.

Połaniec
168. (Ana): Światowy Dzień Książki – dniem podsumowań. – Il. //
Merkuriusz Połan. – 2003, nr 5/6, s. 15
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Seminarium dla pracowników bibliotek publicznych powiatu staszowskiego
zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Adama Mickiewicza
przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach.

169. CZEKAJ, Dagmara: Czytamy dzieciom z uśmiechem // Czas
Powiśla. – 2003, nr 22, s. 7
Spotkanie z cyklu „Znani mieszkańcy Połańca czytają dzieciom swoje ulubione
książki”.

170. CZEKAJ, Dagmara: Dorota Terakowska w Połańcu. – Il. //
Merkuriusz Połan. – 2003, nr 9, s. 15
Spotkanie autorskie w bibliotece i kiermasz książek D. Terakowskiej.

171. CZEKAJ, Dagmara: Działania public relations i reklamy
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu. – (Z bibliotek) //
Bibliotekarz. – 2003, nr 10, s. 23-25
172. CZEKAJ, Dagmara: Gościliśmy Dorotę Terakowską // Tyg.
Powiśla. – 2003, nr 24, s. 7
173. CZEKAJ, Dagmara: Połaniec czyta dzieciom! // Czas Powiśla. –
2003, nr 20, s. 7
Spotkanie z cyklu „Znani mieszkańcy Połańca czytają dzieciom swoje ulubione
książki”.

174. CZEKAJ, Dagmara: Połaniec czyta dzieciom! // Merkuriusz
Połan. – 2003, nr 7/8, s. 8
175. CZEKAJ, Dagmara: Znani mieszkańcy czytają dzieciom // Czas
Powiśla. – 2003, nr 25, s. 7
Raków
176. WOJSA, Anna: Promujemy twórczość. – Il. // Prz. Rakowski. –
Nr 14 (2003), s. 10
Spotkanie lokalnych artystów z młodzieżą szkolną.

Skarżysko–Kamienna
177. (BOL): Włamywacze w bibliotece // Sł. Ludu (Ostrowiec i in.). –
2003, nr 81, s. 6
Próba kradzieży.
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178. BOLECHOWSKI, Mateusz: Dalej od książek : największa
biblioteka Skarżyska będzie na peryferiach. – Il. // Sł. Ludu (Ostrowiec
i in.). – 2003, nr 59, s. 1
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka –
kłopoty finansowe.

179. BOLECHOWSKI, Mateusz: Wakacje bez książek : czytelnicy
protestowali, bibliotekę przeniesiono. – Il. // Sł. Ludu (Ostrowiec i in.). –
2003, nr 196, s. 12
Nowa siedziba biblioteki.

180. (GRZ): Osiemdziesiąt nowych tytułów : zakupy biblioteki za
prawie pięć tysięcy / informuje Jarosław Rusiecki. – Il. // Echo Dnia
(Świętokrz. Końskie i in.). – 2003, nr 233, s. 8
181. PREZYDENT odwołał // Echo Dnia (Świętokrz. Końskie i in.). –
2003, nr 287, s. 7
Odwołanie dotychczasowej dyrektor biblioteki Wiesławy Słomińskiej.

Starachowice
182. (A.L.): Koncert w bibliotece. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz.
Końskie i in.). – 2003, nr 90, s. 10
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego - koncert Joanny Trzeciak
w sali koncertowej.

183. BRYŁA, Iwona: Literacka biesiada. – Il. // Gaz. Starach. – 2003,
nr 6, s. 11
Spotkanie ludzi pióra powiatu starachowickiego.

184. BRYŁA, Iwona: Natura ma kształt kobiety. – Il. // Gaz. Starach. –
2003, nr 10, s. 18
Wystawa prac Krzysztofa Krzycha malarza i rysownika z Jarosławia.

185. BRYŁA, Iwona: Powiat w legendzie. – Il. // Gaz. Starach. – 2003,
nr 1, s. 8
Promocja książki Bogusława Kułagi pt. „Legendy z powiatu starachowickiego”.

186. (CuK): Panorama miasta. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz. Końskie
i in.). – 2003, nr 286, s. 8
Wernisaż wystawy najlepszych zdjęć tegorocznych Warsztatów Fotograficznych
„Diastar 2003”.

187. DZIEŃ BIBLIOTEKARZA : zasłużone dla kultury / mówi Anna
Gębska. – Il. // Tyg. Starach. – 2003, nr 20, s. 11
Obchody.
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188. GĘBSKA, Anna: Jadwiga Anna Makarska 1915-2002. –
(Pożegnania) // Por. Bibl. – 2003, nr 4, s. 34-35
Pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach w latach 1958-1976.

189. I: Poetycki wieczorek. – (Zaproszenie). – // Tyg. Starach. – 2003,
nr 20, s. 8
Majowe spotkanie z poezją i muzyką w Czytelni MBP przy ul. Kochanowskiego.

190. I: Portrety Krzycha : wystawa w bibliotece // Tyg. Starach. – 2003,
nr 10, s. 8
Wystawa portretu satyrycznego.

191. (iwo): Karen z Afryki. – Il. // Gaz. Starach. – 2003, nr 25, s. 9
Wystawa fotografii obrazująca życie i twórczości Karen Blixen.

192. KOWALCZYK, W.: Kapryśna wystawa. – Il. // Gaz. Starach. –
2003, nr 6, s. 18
Wystawa pt. „Krajobrazy świętokrzyskie Modliszewice ’2002”.

193. KSIĄŻKI dla niewidomych. – (Zaproszenie). – Tyg. Starach. –
2003, nr 20, s. 8
Zbiór kaset w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Filia nr 1 przy ul. Staszica.

194. OMAR: Rzecz o książce i poszanowaniu / wypow. Elżbieta Bębas
. – Il. // Gaz. Starach. – 2003, nr 21, s. 21
Wystawa pt. „Książka oskarża”.

195. (T): Świętokrzyskie krajobrazy. – Il. // Ikar. – 2003, nr 4, s. 28
W tekście wzmianka o poplenerowej wystawie malarstwa prezentowanej m.in.
w starachowickiej galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

196. WYSTAWA. – (Zaproszenia) // Tyg. Starach. – 2003, nr 20, s. 8
Wystawa poświęcona twórczości Jana Marcina Szancera w MBP przy
ul. Kochanowskiego.

197. Z POEZJĄ i muzyką // Gaz. Starach. – 2003, nr 20, s. 25
Zaproszenie na spotkanie.

Suchedniów
198. GÓŹDŹ, Edyta: Kryzys książki, a ludzie czytają / rozm. Mateusz
Bolechowski. – // Sł. Ludu (Ostrowiec i in.). – 2003, nr 37, s. 8
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II – czytelnictwo.

S z e w n a (gm. Bodzechów)
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199. AMO.: Nagroda dla najaktywniejszych : szlakiem Sienkiewicza
i Żeromskiego / mówi Jadwiga Pronobis. – Il. // Wiad. Świętokrz. – 2003,
nr 38, s. 6
Wycieczka śladami Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza zorganizowana
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bodzechowie z siedzibą w Szewnej.

200. CAŁA Polska czyta dzieciom. – Il. // Gaz. Ostrow. – 2003, nr 31,
s. 13
Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” prowadzona w bibliotece.

201. (fk): Cała gmina czyta dzieciom // Gaz. Ostrow. – 2003, nr 19,
s. 15
GBP - akcja czytania dzieciom książek zorganizowana w miejscowym przedszkolu.

202. PORANEK z Kubusiem Puchatkiem // Gaz. Ostrow. – 2003, nr 8,
s. 13
Impreza zorganizowana w ramach ferii zimowych.

203. W SZEWNIE też czytali. – (Informator Samorządowy Gminy
Bodzechów). – Il. // Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 58, s. 14
GBP - imprezy w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

S z u m s k o (gm. Raków)
204. UDANE spotkania w Szumsku // Prz. Rakowski. – 2003, nr 10, s. 6
Inscenizacja jasełek przygotowanych przez czytelników i pracowników biblioteki –
spotkanie opłatkowe.

Waśniów
205. GM: Biblioteka do „weterynarii” : GOP i GOK pod lupą. – Il. //
Wiad. Świętokrz. – 2003, nr 50, s. 5
Stan placówki.

Wąchock
206. BIBLIOTEKA dzieciom : Wąchock. – Il. // Tyg. Starach. – 2003,
nr 26, s. 7
Spotkanie autorskie z Wandą Chotomską z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka.

207. (CuK): Dobre biblioteki : to najczęściej odwiedzane placówki
kultury na wsiach i w małych miasteczkach. – Il. // Echo Dnia (Świętokrz.
Końskie i in.). – 2003, nr 103, s. 9
Pozytywna ocena biblioteki i jej filii w Parszowie, Marcinkowie oraz Wielkiej Wsi
przez Komisję Obywatelską Rady Miasta i Gminy Wąchock.
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208. DUDEK, Violetta: Wszystkie dzieci nasze są : Dzień młodego
Europejczyka. – Il. // Tyg. Starach. – 2003, nr 24, s. 6
Udział biblioteki w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka.

209. (erm): Wąchock : tętni życiem. – Il. // Tyg. Starach. – 2003, nr 51,
s. 6
Działalność kulturalno-oświatowa.

210. ŁODEJ, Magdalena: W świecie baśni i harlekinów / z Magdaleną
Łodej, dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku rozmawia
Edward Maj. – (Wydarzenia). – Il. // Tyg. Starach. – 2003, nr 4, s. 6
Działalność.

211. (MA): Czy znasz swoje miasto? – Il. // Tyg. Starach. – 2003, nr 48,
s. 6
Konkurs dla czytelników.

212. (MER): Mistrzowie ortografii : konkurs rozstrzygnięty. – Il. // Tyg.
Starach. – 2003, nr 15, s. 17
Zorganizowany przy współpracy biblioteki.

213. MAJ, Edward: To była świetna zabawa : ferie na sportowo i nie
tylko. – Il. // Tyg. Starach. – 2003, nr 9, s. 6
M.in. w M-GBP.

214. MAJ, Edward: Wielki festyn z biblioteką. – Il. // Tyg. Starach. –
2003, nr 36, s. 14
Impreza dla dzieci na pożegnanie lata.

215. ŚLUBOWANIE klas „O” : Wąchock : nowi czytelnicy. – Il. // Tyg.
Starach. – 2003, nr 25, s. 7
W i e l k a W i e ś (gm. Wąchock)
(CuK) : Dobre biblioteki... = poz. 207
Wiślica
(E): Książki pod kluczem = poz. 126
Brak biblioteki w gminie.
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Henryk Hollender

Informatyk, humanista, organizator wiedzy:
o pragmatyce i przyszłości zawodu bibliotekarskiego jeszcze raz
(referat wygłoszony na seminarium 15.10.2003r.)

Zawód bibliotekarza jest w Polsce wielką niewiadomą. Każda
dyskusja w gronie specjalistów na ten temat przyniosłaby — i wielokrotnie
przynosiła — zupełnie niespójny pakiet odpowiedzi. Nieprzypadkowo
nie określa tego zawodu obowiązująca ustawa o bibliotekach,
i nieprzypadkowo też Krajowa Rada Biblioteczna poprzedniej kadencji,
podejmując próbę nowelizacji ustawy, w końcu zrezygnowała z pracy nad
nowymi zapisami, zawód ten definiującymi. Albowiem nie jest tak,
że w Polsce brakuje tylko polityki bibliotecznej, i tylko rząd ponosi za ten
stan odpowiedzialność. W Polsce brakuje nam wielu rzeczy, zwłaszcza zaś
tego, by świadomość nadążała za faktycznymi poczynaniami
i osiągnięciami. Te ostatnie są nie do zakwestionowania, lecz wynikają
przede wszystkim z dużego od początku lat dziewięćdziesiątych natężenia
inicjatyw oddolnych, a nie ze wspólnej opinii środowiska
bibliotekarskiego.
Być może słuszna jest potoczna opinia, że Ministerstwo Kultury
niczego nie inspiruje, bo niczego nie wie, i poprzestaje na próbach
porządkowania żywiołu, niekiedy — dzięki doświadczeniu urzędników
niższego szczebla — wcale udanych. Być może prawda, że bibliotekarze
nie mieli wystarczającego wsparcia w instytucjach kształcących,
i wyciągali się sami za uszy z marazmu pozostawionego przez poprzedni
ustrój. Wydaje się jednak, że bolączką polskiego bibliotekarstwa jest
nieumiejętność rozpoznawania i akceptowania przykładów „best practice”.
Zawody praktyczne nie muszą polegać tylko na systemie naboru, by osoby
wykonujące je reprezentowały te same zasadnicze dążenia i sprawności.
Tym spoiwem może stać się znajomość i szacunek dla skutecznych,
uznanych, wyrazistych rozwiązań. Nie ma co szukać winnego, po prostu
tak się stało w pewnym pokaźnych rozmiarów kraju europejskim,
że bibliotekarze długo zaniedbywali sprawę standardów, a teraz nadto
powoli uzgadniają między sobą, jakie praktyki są najlepsze, godne
wskazania i realizacji. Dążenie do integracji narzędzi wyszukiwawczych na
zasadzie „jednego punktu dostępu”, współpraca bibliotek w celu wspólnej
obsługi użytkowników (zwłaszcza — jedna karta biblioteczna w obrębie
uczelni czy jednostki terytorialnej), wolny dostęp do zbiorów,
rozmieszczanie materiałów bibliotecznych według klasyfikacji, znajomość
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zasadniczych różnic intelektualnych i funkcjonalnych między układami
tematycznymi i systematycznymi, kontrola terminów wyszukiwawczych
kartoteką autorytatywną — wszystko to niespiesznie staje się przedmiotem
zawodowego konsensusu bibliotekarzy. Autor jest przekonany, że taki brak
stabilnego punktu odniesienia, ukazującego wyraźnie cele realizowane
przez bibliotekarzy, znacznie opóźnia kształtowanie się i krzepnięcie
zawodu.
A tymczasem zawody zaczynają nam zanikać i wkrótce może już nie
być czego kształtować. Wynika to ze wzrastającej mobilności ludzi, z tego,
że w ciągu swojego życia zmieniają kwalifikacje i miejsca pracy,
że przywdziewają coraz to nowe role społeczne i coraz łatwiej uczą się
nowych sprawności. Istotną rolę odgrywa też narastająca dominacja
biznesowego wzorca kariery i zatrudnienia, w którym formalne
kwalifikacje zastępuje wezwanie „pokaż co umiesz”.
W tej sytuacji ostaną się zapewne nieliczne trwałe zawody, dawno
zinstytucjonalizowane i podlegające reglamentacji; łatwo spostrzec,
że bibliotekarstwo do nich nie należy. Podstawy reglamentacji są trzy:
• prawo, które reguluje system certyfikacji
• tradycja, która daje zakorzenienie w kulturze
• edukacja, która utrwala sposób uprawiania zawodu.
Dopiero współwystępowanie tych trzech czynników było niezbędne,
by ukształtowały się takie zawody jak lekarza, prawnika czy inżyniera.
Chyba nie będzie ich już więcej — nie powstaną nowe. Co więcej, inne
jeszcze liczne zawody, tym razem o proweniencji cechowej, okazują się
niepotrzebne w społeczeństwie otwartym — albo są za wąskie i nikt już nie
chce poświęcać im lat terminowania, albo okazują się łatwo dostępne
w drodze szkolenia przywarsztatowego. Na naszych zatem oczach dawne
znaczenie traci zawód mechanika samochodowego, bowiem mechanik
„prawdziwy”, to specjalista w serwisie fabrycznym, a takich nie potrzeba
wielu; pozostali zmieniają olej, amortyzatory i tłumiki (jeśli nie trzeba
spawać) w stacjach obsługi typu „quick service”, które zaspokajają
większość potrzeb posiadaczy samochodów. Otóż osoba ze średnim
wykształceniem bibliotekarskim świadczy dzisiaj właśnie takie ekspresowe
usługi i ma konkurenta w osobie bystrego i chętnego absolwenta szkoły
średniej, który dał się wyszkolić przywarsztatowo.
Poziom „zawodowy” (w znaczeniu: nie akademicki) przetrwa
natomiast zapewne jako produkt studiów wyższych, nie średnich i nie
pomaturalnych. Ta tendencja jest bardzo silna i dotyczy również zawodów
reglamentowanych. Z tym, że dla zajęcia prawdziwie twórczej postawy,
co polega między innymi na przekraczaniu barier między dyscyplinami
(i zawodami!), trzeba uzyskać rozległe kwalifikacje i znaczny poziom
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dojrzałości, a to wymaga skorzystania z akademickiego zaplecza
edukacyjnego, czyli pełnych studiów uniwersyteckich. Dziś jednak studia
te w perspektywie globalnej zaczynają wyraźnie dzielić się na studia
ogólnokształcące, wyposażające tylko w ład pojęciowy i umiejętność
uczenia się, i studia specjalistyczne (zawodowe w znaczeniu professional
a nie vocational), najczęściej krótkie i podyplomowe. Wzrasta także
znaczenie krótkich kursów, organizowanych przez różne instytucje,
niekoniecznie akademickie. Wiele z nich prowadzonych jest na zasadzie
kształcenia na odległość. Szczególnie nadaje się do tego takie np.
katalogowanie, które wymaga wykształcenia ogólnego, pewnych
specyficznych predyspozycji w zakresie przetwarzania tekstu
oraz głębokiego szkolenia praktycznego. Bylibyśmy skłonni uznać jednak,
że osoba tak przygotowana coraz częściej będzie postrzegana jako
katalogujący pracownik biblioteki, a nie jako bibliotekarz/pracownik
informacji.
Natomiast „pełny” bibliotekarz jest dziś nie do wyobrażenia jako
osoba pozbawiona kwalifikacji wydawcy, bowiem technika stwarza
możliwość natychmiastowej dystrybucji wytworzonych tekstów. Oznacza
to także, że wydawca będzie miał wszelkie przesłanki, aby pełnić również
funkcje bibliotekarza, jeśli zgadzamy się mówić o takiej przyszłości,
w której cały społeczny obieg tekstów odbywa się w świecie cyfrowym.
Nową postać bibliotekarza-wydawcy widzimy w działalności takich firm
jak Elsevier i takich produktów jak ScienceDirect. Coraz częściej
w bibliotekarstwie mamy oto do czynienia z pełnotekstowymi bazami
danych o złożonej strukturze i interfejsie, które trzeba umieć wybrać,
korzystnie kupić, wdrożyć, wyszkolić użytkowników itp. Wcześniej zaś
trzeba je jeszcze zaprojektować, wytworzyć, wprowadzić do obiegu.
U Elseviera, podobnie jak w firmach dostarczających oprogramowania
bibliotecznego, projektuje zespół składający się z informatyków oraz osób,
które na modłę staroświecką nazwalibyśmy bibliografami. Muszą oni
rozumieć się nawzajem i muszą mieć swojego kierownika.
Mamy tu właściwie do czynienia z postacią inżyniera.
Taki bibliotekarz będzie jeszcze bardziej niezbędny do utrzymania ładu
informacyjnego niż bibliotekarz epoki industrialnej, usiłujący zapanować
nad zalewem literatury drukowanej. Założenie biblioteki przyszłości bez
bibliotekarza skończy się taką samą porażką jak nie sięgnięcie do
profesjonalnych bibliotecznych sposobów przetwarzania danych o tekstach
w Polskiej Bibliotece Internetowej. Organizując proces komunikacyjny,
przyszły bibliotekarz będzie porządkował i udostępniał wiedzę, stając się
panem pamięci i tej części świadomości zbiorowej, której do końca
nie zawłaszczą media. To, co nie będzie zdygitalizowane, pójdzie
w niepamięć, podobnie jak poszły teksty nie ogłoszone drukiem. To, co już
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zaistnieje w postaci cyfrowej, może jeszcze nie zostać odkryte
(wyszukane), to co wyszukane, może nie zostać przyswojone, to, co
przyswojone, może nie zostać zrozumiane. Ilość informacji znajdującej się
w społecznym obiegu oraz uwięzienie tej informacji w kontrolowanych
sieciach komputerowych powoduje, że od bibliotekarza będzie zależała
każda procedura „dowiadywania się”, prowadzona poza szkołą, mediami
czy społecznymi systemami użytkowymi typu poczt, banków i urzędów.
A zatem — architekt informacji? Projektant instalacji
bazodanowych? Mamy bardzo silne wrażenie, że prawdziwy, istotny
postęp w zakresie informacji, usług informacyjnych, bibliotekarstwa,
bibliografii itp. w ciągu ostatniego dwudziestolecia zawdzięczamy
informatykom, właściwie wyłącznie informatykom, choć byli wśród nich
także absolwenci kierunków matematyczno-przyrodniczych, a nawet
humaniści, w pewien sposób nawróceni na informatykę i praktykujący ją
z ogromną wyobraźnią. Widzimy ich wszędzie w bibliotekach i wokół
nich, także w firmach sprzedających bibliotekom oprogramowanie. Ale
nazwy nawiązujące do informatyki, może chwytliwe, zdają się pomijać
istotne elementy repertuaru zawodowego takiego pracownika, nie wprost
i do końca informatycznej natury, związane zarówno z działaniem przezeń
w sferze zawartości (contents) jak i dostępu czy interfejsu (access), a więc
właśnie z edytorskim i redakcyjnym charakterem powstającego zawodu.
I to też jeszcze nie wyczerpuje wszystkiego, co należałoby
tu włączyć. Pracownik informacji zawiedzie pokładane w nim zaufanie,
jeśli nie będzie wiedziony poczuciem społecznej odpowiedzialności.
Biblioteki są coraz powszechniej postrzegane jako ostatnie bastiony
bezpłatnych usług, świadczonych dla dobra publicznego; w zjednoczonej
Europie znaczące grupy opinii publicznej zaangażują się w nadanie tym
bastionom trwałości. Pracownik informacji, jeśli ma efektywnie kierować
społecznym obiegiem informacji, musi być też ekonomistą usług
informacyjnych. Wreszcie, organizując zasoby tekstów, musi mieć coś do
powiedzenia i umieć to powiedzieć. Tradycyjny bibliotekarz umiał to
zawsze, był erudytą, nieobca była mu retoryka, i tę jakość „komunikatora”
przyszły bibliotekarz musi zachować, jeśli nie ma się przestać różnić od
technika, z jego inną mentalnością, inną sylwetką zawodową, innymi
zadaniami.
Wydaje się, że dopiero taka — czy możliwa? — synteza stworzy
pracownika, który umie nadać kierunek organizacji i ukształtować
jej kulturę. Czy zdominuje on te instytucje społecznej transmisji wiedzy,
które w trakcie dojrzewania cywilizacji cyfrowej wyłonią się z dzisiejszych
bibliotek? Wydaje się, że jeszcze przez dziesięciolecia lub stulecia
będziemy mieli do czynienia z tendencjami przeciwstawnymi, które
zakonserwują fragmenty dawnego (to znaczy dzisiejszego) systemu.
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Biblioteki nadal będą zatrudniały ludzi o rozmaitych profilach
edukacyjnych i bardzo często nie będą mogły lub nie będą chciały robić
z nich „ujednoliconego” bibliotekarza. Z kolei elity zawodowe będą
pilnowały interesów ludzi ukształtowanych na swoją własną modłę i dołożą
wysiłków, aby zawód bibliotekarza pozostał reglamentowany. Mówimy tu
jednak o takich krajach jak Stany Zjednoczone AP i raczej nie o Polsce,
gdzie elity te są zbyt słabe, by reglamentacji zażądać. Ale właśnie
w Stanach na naszych oczach załamuje się system reglamentacji,
polegający na tym, że osoba, która nie skończyła akredytowanej (przez
American Library Association) instytucji kształcącej bibliotekarzy, nie ma
co marzyć o zatrudnieniu na stanowisku profesjonalnym w bibliotece(która
oczywiście ściśle opisuje stanowiska). Załamuje się jednak nie dlatego,
że zaczęto przyjmować na te stanowiska inne osoby, na przykład
informatyków czy humanistów bez akredytowanego dyplomu, ale dlatego,
że osoby z takim dyplomami zaczęto przyjmować na stanowiska
„nieprofesjonalne”. Trudno sobie wyobrazić, żeby ci doskonale
przygotowani „nieprofesjonaliści” nie zaczęli tu i ówdzie odgrywać
w bibliotece znaczącej roli, a jeśli tak, to za tym koniem trojańskim pójdą
i inni, w ogóle bez dyplomu kierunkowego. Cały ten rygorystycznie
przestrzegany podział straci w ten sposób nośność i ważność. Oczywiście
profesjonaliści będą się bronić, starając się pokazać, że warto stawiać na
nich, bowiem ich kwalifikacje są unikalne, ale gdzieś jest granica
w możliwościach wchłonięcia nowych obszarów wiedzy. Można się
ratować, wyzbywając się starych składników wiedzy bibliotecznej (żeby
zrobić miejsce dla nowych zagadnień i sprawności), np. umiejętności
katalogowania, ale prościej będzie zatrudnić w bibliotece przedstawicieli
różnych specjalności, licząc na ich umiejętności pracy zespołowej.
Jest sprawą otwartą, czy owymi zespołami pokieruje informatykhumanista-organizator wiedzy, jakiego sylwetkę staraliśmy się nakreślić
powyżej.
W każdym już teraz jednak nic nie stałoby na przeszkodzie,
aby uwolnić owego wciąż kształtującego się bibliotekarza od kilku
sprawności istotnych, ale niemożliwych do zamknięcia w obrębie jednego
zawodu. Koledzy z bibliotek akademickich często dopominają się, aby
istniejący taryfikator wzbogacić o stanowiska niezbędne dla realizacji
zadań dużej książnicy. Mowa tu na ogół o informatykach
i o bibliotekarzach dziedzinowych. Nie do końca rozumiemy te żądania,
choć widzimy wagę obu tych nurtów działalności. Otóż od informatyków
nikt nie chce, żeby formalnie byli bibliotekarzami — mają swoje
stanowiska wśród innych stanowisk naukowo-technicznych i jeśli struktura
tych stanowisk nie umożliwia wykorzystywania najwyższych kategorii
płacowych (bo o to nam zwykle chodzi, gdy zatrudniamy informatyków),
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to znaczy, że jest źle do tych kategorii płacowych odniesiona, a nie,
że trzeba ją koniecznie łączyć z biblioteczną. Co więcej, informatyk, który
ma prawdziwe kwalifikacje bibliotekarskie, może je potwierdzić
uzyskaniem stanowiska bibliotekarza dyplomowanego; znamy takie
przypadki i wiemy, że zawsze chodziło w nich między innymi o zarobki.
Z bibliotekarzem dziedzinowym jest nieco inaczej. Tabela stanowisk
dla bibliotekarzy nie określa charakteru wykonywanej pracy. Nie wiemy,
czy ten czy tamten kustosz, ten czy tamten młodszy bibliotekarz
kataloguje, czy siedzi w okienku, czy może zajmuje się podejmowaniem
decyzji o zakupie konkretnych pozycji dla biblioteki. Nie ma potrzeby
dodawać stanowisk w tabeli, która jest i tak bardzo rozbudowana
„w pionie”. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie informatorami
dziedzinowymi bywali i bibliotekarze dyplomowani, i kustosze, i osoby
świeżo zatrudnione po studiach, którym wyższego stanowiska niż młodszy
bibliotekarz dać byśmy nawet nie chcieli. Rozumiemy, że informator
dziedzinowy (np. świadczący usługi informacyjne w zakresie prawa i nauk
politycznych albo nauk historycznych albo nauk matematycznoprzyrodniczych, połączonych u nas z geografią) to jeszcze nie prawdziwy
bibliotekarz dziedzinowy w stylu niemieckiego fachreferenta, który
informuje, dobiera, kupuje i klasyfikuje materiały biblioteczne.
Ach, w takim razie ten fachreferent powinien być bibliotekarzem
dyplomowanym albo przynajmniej kustoszem i nie ma potrzeby tworzenia
nowego stanowiska. Na to może być tylko jedna odpowiedź: on nie ma
formalnych kwalifikacji i nie można tu zastosować żadnego
z wymienionych stanowisk, a jednak umie rzeczy wyjątkowe,
odpowiedzialność spoczywa na nim wielka i trzeba go za to odpowiednio
wynagrodzić. I nie ma jak.
Niżej podpisany wątpiłby, czy faktyczne umiejętności i przydatność
pracownika zatrudnionego w charakterze bibliotekarza dziedzinowego
są aż tak wielkie, jeśli nie spełnia on wymogów przewidzianych w tabeli,
choć przyznaje, że tabela ta w instytucjach podlegających Ministerstwu
Nauki i Informatyzacji jest archaiczna, bowiem dominującą rolę przy
awansie odgrywa zgodnie z nią staż pracy a nie wykształcenie.
Jest to oczywiście pochodną sposobu, w jaki stanowiska bibliotekarskie
traktuje ustawa o bibliotekach. Chodzi jednak o to, że jeśli bibliotekarz
dziedzinowy (i cokolwiek innego — specjalista do spraw promocji
i marketingu czy specjalista do spraw dygitalizacji) umie rzeczy inne niż
bibliotekarz, lecz te rzeczy są dla funkcjonowania biblioteki niezbędne,
to czemu nie nazwać tego po imieniu i nie stworzyć nowej tabeli —
stanowisk bibliotecznych, lecz nie bibliotekarskich?
Innymi słowy, domagamy się tutaj oddzielenia tabeli stanowisk —
szczebli zawodowych związanych bezpośrednio z uposażeniemod struktury
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stanowisk w konkretnej bibliotece. Tabela musi być na tyle elastyczna,
by można było faktyczną strukturę stanowisk przenieść na konkretne
kategorie zawodowo-płacowe. Ale nie może to być jedna tabela. Już w tej
chwili mamy w bibliotekach przedstawicieli wielu zawodów i jak się
rzekło przed chwilą, pewnie będzie ich jeszcze więcej. Potrzebą czasów
jest stworzenie kategorii zawodowej pracowników bibliotecznych niebibliotekarzy. Na terenie jednej książnicy mogliby się wówczas spotkać:
I
Pracownicy
niebiblioteczni
Przykłady:
Operator urządzeń
Menadżer LAN
Księgowy
Kierowca
Porządkowy
pomieszczeń
...

II
III
Pracownicy
Bibliotekarze
biblioteczni
Kustosz
Przykłady:
Projektant baz danych Bibliotekarz
Specjalista dziedzinowy Aspirant biblioteczny
Specjalista od promocji
i marketingu
Konserwator
Specjalista
dokumentów wtórnych
Magazynier
Pracownik
wypożyczalni
Animator kultury
...

Proszę zauważyć, że w III kolumnie („Bibliotekarze”) nie nawiązujemy do
istniejącej, obowiązującej tabeli, lecz proponujemy nową, znacznie
prostszą. Terminy są oczywiście zupełnie dowolne, lecz być może
najwyższa kategoria powinna być odpowiednikiem dzisiejszego
„bibliotekarza dyplomowanego” (lub też zachowalibyśmy bibliotekarza
dyplomowanego jako odrębną kategorię bibliotekarską i wtedy byłoby
ich w sumie cztery). Kategorie płacowe byłyby zróżnicowane w każdej
z kolumnie; generalnie wśród bibliotekarzy powinny one nie schodzić
poniżej pewnego wysokiego poziomu, tak aby zachować faktyczną
odrębność zawodu i umożliwić stawianie całej tej grupie najwyższych
wymagań. Jeśli przyjęlibyśmy dla uproszczenia, że dostępnych kategorii
płacowych byłoby 10, to przykładowo dla kustosza i projektanta baz
danych najwyższą osiągalną byłaby właśnie 10, dla specjalisty
dokumentów wtórnych (mikrofilmowanie, dygitalizacja, facsimile itp.)
i specjalisty dziedzinowego – 9, dla bibliotekarza, specjalisty od promocji
i marketingu, księgowego i menadżera LAN – może 8... Wydaje się,
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że zespołowo dałoby się nadać tak pomyślanej pragmatyce znaczny stopień
kompletności i spójności, jakiego oczywiście brakuje w niniejszym szkicu.
W każdym razie chodziłoby o to, żeby — umownie — aspirant
biblioteczny nie zszedł poniżej, dajmy na to, 4; ktoś będzie musiał zarabiać
1, 2 i 3 i nie ma powodu, żeby najprostsze prace biblioteczne dawały tytuł
do wyższych zarobków.
Jeśli jednak bibliotekarzami nie byliby ani specjaliści dziedzinowi,
ani pracownicy wypożyczalni, to kto by nim był? Na pewno nieliczni —
tak jak w krajach rozwiniętych, znacząca mniejszość, a nie większość
zatrudnionych w bibliotece. Na pewno kierownicy, koordynatorzy
zespołów zadaniowych, projektanci i korektorzy, osoby widzące bibliotekę
i usługi informacyjne w sposób złożony i wieloaspektowy. Próbowaliśmy
powyżej pokazać ich unikalne kwalifikacje i stojące przed nimi zadania.
Być może przyszłość zrealizuje się w jeszcze inny sposób, ale na pewno
ludzkość nie pokwapi się uznać zawodu bibliotekarza, jeśli jego
przedstawiciele sami nie dowiodą jego odrębności.
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Jan Wołosz

Funkcja współczesnych bibliotek publicznych
(referat wygłoszony na seminarium 15.10.2003r.)

Postrzeganie funkcje w przeszłości
Postrzeganie i określanie funkcji bibliotek publicznych jest
uwarunkowane wieloma czynnikami, których występowanie i siła
oddziaływania zmieniają się w perspektywie historycznego rozwoju
społeczeństwa. Znamienne jest pierwotne postrzeganie funkcji bibliotek
publicznych.
Za datę utworzenia pierwszych bibliotek publicznych w Polsce uznać
można rok 1861, kiedy to Wydział Czytelń Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności podjął organizowanie bezpłatnych czytelń dla
niezamożnej ludności Warszawy. W tym samym i w następnych latach
XIX wieku liczne organizacje społeczno-kulturalne na ziemiach polskich
zakładały biblioteki publiczne, które przez szerzenie czytelnictwa miały
oddziaływać na kształtowanie się oświaty i kultury szerokich kręgów
społeczeństwa.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. niektóre samorządy przejęły
finansowanie istniejących bibliotek publicznych, zwanych podówczas
powszechnym.
Przed II wojną światową postrzegano funkcje bibliotek publicznych
jako instytucji oświatowych. Helena Radlińska, której działalności
organizacyjnej, naukowej i społecznej bibliotekarstwo publiczne wiele
zawdzięcza, określiła1 „współczesną bibliotekę publiczną jako
najważniejszą instytucję oświaty pozaszkolnej, sojuszniczkę szkoły
powszechnej i średniej, zabezpieczającą skuteczność wyników ich pracy,
dostarczającą narzędzi i podniet dalszego kształcenia”. I także: „Biblioteka
oświatowa dobiera i udostępnia książki, po które sięga ogół czytelników
o różnym, przygotowaniu i zainteresowaniach w celu pogłębienia życia
duchowego, rozrywki, uzyskiwania wiedzy, informowania się. Biblioteka
oświatowa nazywana jest publiczną, gdyż dostępna jest dla wszystkich.(...)
W życiu bibliotek określenie publiczna zabarwiane jest znaczeniem
dodatkowym: „powszechna”2.
Tak określane funkcje bibliotek publicznych były zbieżne
z postrzeganiem ich na forum międzynarodowym, co wynikało
1
2

H. Radlińska: Książka wśród ludzi. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2003 s. 126-127.
H. Radlińska, op. cit. s. 126
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z uczestnictwa H. Radlińskiej i innych bibliotekarzy w konferencjach
i dyskusjach międzynarodowych.
Odmiennie zaczęto określać funkcje bibliotek publicznych
po drugiej wojnie światowej. Najkrócej rzecz ujmując, chodziło w nowych
ujęciach o traktowanie biblioteki publicznej jako instytucji frontu
ideologicznego, aktywnie uczestniczącej w kształtowaniu nowego,
powolnego partii komunistycznej człowieka. Stąd cenzura nad
gromadzeniem zbiorów, np. rugowanie z księgozbiorów bibliotecznych
nieprawomyślnych wydawnictw, literatury religijnej czy nawet publikacji
Wydawnictwa PAX, preferencje dla literatury społeczno-politycznej,
sprzeciwy wobec selekcji tejże literatury, po części wynikające z obaw
bibliotekarzy przed decyzjami, które mogły być uznane za
„nieprawomyślne” lub kontrrewolucyjne.
Warto jednak przypomnieć, że po przełomie październikowym
w 1956 r. odblokowano zakazy uprawiania socjologii i możliwości badania
czytelnictwa, co zaowocowało analizami i badaniami dotyczącymi roli
i funkcji książki w społeczeństwie, potrzeb czytelniczych i percepcji
literatury w różnych jego kręgach. Wyniki tych badań, szeroko omówione
m. in. w książce Stanisława Siekierskiego „Czytania Polaków w XX
wieku”3, pokazują jak nawiązywano do międzywojennych idei
w warunkach istotnych ograniczeń w kontaktach międzynarodowych,
ograniczanych - praktycznie rzecz biorąc - do kontaktów z bibliotekarzami
krajów bloku komunistycznego.
Rozwój socjologicznych badań społecznej recepcji książki, będąc
formą ucieczki od ideologicznego podejścia do spraw czytelnictwa
i bibliotek, miał ozdrowieńczy wpływ na postrzeganie zadań bibliotek
publicznych w ostatnich dekadach panowania ustroju socrealistycznego
i pozwalał nawiązywać do tradycji międzywojennych i tworzyć dobry
klimat dla przenikających do kraju idei i dokonań bibliotekarstwa
zachodniego.
Źródła inspiracji współczesnego postrzegania funkcji bibliotek
publicznych
Najbardziej dynamiczne zmiany w bibliotekarstwie publicznym
obserwujemy w świecie zachodnim. Nic też dziwnego, że tam pojawia się
najwcześniej wiele zjawisk, które stanowią przedmiot obserwacji, refleksji
i wnioskowania. Zamożność tych krajów, stabilna demokracja oraz
niebywały rozwój i szerokie zastosowanie nowych technologii zmieniają
realia, do których także biblioteki muszą się przystosować. Stąd wielość
analiz, refleksji i propozycji, na które istnieje zapotrzebowanie i które
3

Warszawa: Wyd. UW. 2001
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stanowią podstawę zmian także w bibliotekarstwie. Nic więc dziwnego,
że w krajach zachodnich nowe idee i rozwiązania znajdują najszybciej
praktyczne zastosowanie, stamtąd zaś promieniują na cały świat.
Ich oddziaływanie na resztę świata ułatwiają kontakty osobowe,
konferencje i organizacje
międzynarodowe, bogate piśmiennictwo
fachowe oraz Internet.
W upowszechnieniu nowych idei i koncepcji dużą rolę odgrywa
IFLA, UNESCO, a także różne gremia i programy tworzone przez Komisję
Europejską. Największe znaczenie mają wytwarzane przez te organizacje
i instytucje dokumenty o charakterze programowym i rekomendacyjnym,
uwzględniające w sposób syntetyczny doświadczenia i dorobek
koncepcyjno-organizacyjny bibliotekarstwa głównie zachodniego. Należy
tu wymienić m in. dostępne w języku polskim takie dokumenty, jak:
• Manifest bibliotek publicznych JUNESCO/IFLA z 1994r. „Bibliotekarz”
1995 nr 5 s. 20-21.
• Rola bibliotek we współczesnym świecie. Warszawa: B-ka Publiczna m.
st. Warszawy 1998
• Joanna Skrzypkowska: Biblioteki publiczne w społeczeństwie
informacyjnym. Katowice: WBP 1998
• Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO.
Warszawa. Wydawnictwo SBP 2002.
• Manifest z Oeiras. Plan działania sieci PULMAN na rzecz e-Europy.
„Bibliotekarz” 2003 nr 5 s. 3 - 5.
• Manifest Internetu IFLA i Deklaracja w sprawie Bibliotek, Ośrodków
Informacji i Wolności Intelektualnej z Glasgow. „Ekspres ZG SBP”
2003 nr 9 s. 3-5 (obydwa dokumenty będą też opublikowane
w czasopismach bibliotekarskich).
Model funkcji biblioteki publicznej
Ukształtowany i realizowany model funkcji współczesnej biblioteki
publicznej w krajach zachodnich, wzbogacony o przemyślenia
i doświadczenia związane ze skutkami rewolucji informatycznej, można
próbować określić przez wskazanie obszarów działalności, w których
współczesna biblioteka publiczna ma do odegrania swoją szczególna rolę.
Tymi obszarami są kultura, edukacja, działalność informacyjna, działalność
społeczna. Przedstawienie tych funkcji ułatwi nam, gdy skupimy uwagę na
bibliotece publicznej jako lokalnym centrum edukacji, kultury, informacji i
centrum społecznym.
Najpierw jednak przypomnijmy definicję i cele biblioteki publicznej,
które zostały określone w standardach IFLA. Wedle tych dokumentów
Biblioteka publiczna jest organizacją ustanowioną, utrzymywaną
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i finansowaną przez społeczność za pośrednictwem władz lokalnych,
regionalnych, narodowych lub przez inną formę organizacji społecznych;
zapewnia dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez
szeroką gamę zasobów oraz usług i jest jednocześnie dostępna dla
wszystkich członków społeczności bez względu na rasę, narodowość, wiek,
płeć, religie, język, stan zdrowia (np. niepełnosprawność), status
ekonomiczny czy pracowniczy i posiadane wykształcenie4. Jej celem jest
udostępnianie zasobów i świadczenie usług (różnorodnymi metodami
i środkami) służących zaspokajaniu potrzeb jednostek i grup w zakresie
edukacji, informacji i rozwoju osobistego, włączając w to rekreację i czas
wolny. Odgrywają one ważną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu
społeczeństwa demokratycznego poprzez oferowanie jednostce dostępu do
szerokiej i różnorodnej wiedzy, myśli i opinii5
Jak zatem postrzegane i realizowane są funkcje biblioteki publicznej
w czterech poprzednio wymienionych obszarach?
Centrum edukacji. Funkcjonowanie biblioteki publicznej jako
centrum edukacji, wspierające formalną i nieformalną, szkolną
i ustawiczną edukację jednostki na każdym etapie jej życia, jest funkcją
organiczną, realizowaną od zarania istnienia tej instytucji. Realizacja tych
zadań odbywa się przez dostarczanie materiałów edukacyjnych, uczenie
sposobów ich wykorzystywania, organizowanie źródeł informacyjnych,
współpracę z innymi instytucjami edukacyjnymi, uzupełnianie oferty
usługowej szkół, uczelni wyższych (np. obsługa studentów wyższych szkół
niepaństwowych w naszym kraju), kształtowanie i wyrabianie nawyków
czytelniczych dzieci i młodzieży, działania wspierające edukacje
ustawiczną.
W wyniku rewolucji technologicznej bibliotekę publiczną obciążają
dodatkowe zadania związane z organizowaniem dostępu do sprzętu
i oprogramowania zapewniającego dostęp do katalogów online,
multimediów i Internetu, uczeniem technik wyszukiwania informacji,
profesjonalną pomocą w poruszaniu się po sieci, organizowaniem
odpowiednich kursów dla użytkowników.
Centrum kultury. Jako lokalne centrum kultury biblioteka publiczna
okazuje pomoc organizacyjną i merytoryczną dla lokalnych inicjatyw
i przedsięwzięć kulturalnych (grup zainteresowań, organizacji społecznokulturalnych, zespołom doraźnych inicjatyw itp.), także w postaci
udostępniania na cele społeczno-kulturalne posiadanych pomieszczeń i ich
wyposażenia; zapewnia informację społeczno-kulturalną; promuje swój
4

Działalność bibliotek publicznych. Standardy IFLA dla bibliotek publicznych. Warszawa: Wyd. SBP
2002 s. 19
5
Działalność, op. cit. s. 19 - 20.
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region; wzbogaca formy usług i uczestniczy w organizacji życia
kulturalnego społeczności lokalnej.
Działalność biblioteki ukierunkowana jest na rozwój jednostki i rozwój
kulturalny społeczności lokalnej jako całości.
Zapewnienie jednostce dostępu do bogatego i różnorodnego zbioru
wiedzy i wytworów myśli ludzkiej oraz szerokiej oferty usług bibliotecznoinformacyjnych stwarza jej szansę samodzielnego, twórczego myślenia i
działania, skłania do rozwijania zainteresowań i kierowania kroków do
biblioteki w czasie wolnym.
Szczególna odpowiedzialność biblioteki publicznej wiąże się z jej pracą
na rzecz dzieci i młodzieży. Zainteresowanie dziecka we wczesnym
dzieciństwie wiedzą i wytworami myśli ludzkiej procentuje bowiem
zwykle korzystaniem z tych dóbr w ciągu całego dorosłego życia jednostki.
Jako centrum kultury biblioteka kształtuje i wspiera rozwój kulturalny
społeczności lokalnej, jej tożsamość kulturową. Zbiory i usługi biblioteki
służą promocji lokalnej kultury, historii i tradycji regionu. Biblioteka musi
identyfikować różnorodność kultur występujących w środowisku,
zwłaszcza gdy wynika ona z różnorodności etnicznej czy tradycji
kulturowych, uwzględniać je w swoich zbiorach i ukierunkować swoją
działalność na zaspokajanie wynikających z nich potrzeb społeczeństwa
lokalnego.
Realizacji funkcji lokalnego centrum kultury służą bardzo różne formy
pracy, a między innymi wystawy, prelekcje, akademie, konkursy, zespoły
zainteresowań folklorem, filmem, teatrem, muzyką itp., kluby i konkursy
poetyckie, spotkania autorskie, wieczory literackie itp.
Centrum informacji. W ramach funkcji informacyjnej biblioteka
publiczna odgrywa kluczową rolę w gromadzeniu, organizowaniu
i użytkowaniu informacji na nośnikach tradycyjnych i nietradycyjnych, jak
również w organizowaniu dostępu do bogactwa zasobów informacji
lokalnych, regionalnych i globalnych. Szczególna odpowiedzialność ciąży
na bibliotece za organizowanie dostępu do materiałów i zasobów
informacji dotyczących społeczności lokalnej i regionu. Musi też ona
rozpoznawać i wykorzystywać szanse wynikające z rozwoju informacji
i technologii informacyjnych, a także rozwijać współpracę z innymi
instytucjami w celu zwiększania dostępności do cudzych zasobów
informacyjnych i pełniejszego udostępniania zasobów własnych.
Dysponując niezbędnymi sprzętami i wyposażeniem, biblioteka musi
tworzyć „elektroniczne wrota do świata informacji”.
Realizując funkcję informacyjną w ramach lokalnego centrum
informacji, biblioteka publiczna:
- zapewnia dostęp do katalogów online, czasopism i innych dokumentów
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-

elektronicznych
tworzy własne bazy danych, np. bibliografii regionalnej i udostępnia je
w sieci, między innymi tworząc własne strony domowe
rozwija usługi z zakresu informacji specjalistycznej: biznesowej dla
małych i średnich przedsiębiorstw, o przepisach prawnych itp.
służy informacją o wolnych miejscach pracy i innych sprawach ważnych
dla użytkowników (np. informacja dotycząca podatków, turystyczna czy
rekreacyjna)
zapewnia dostęp do Internetu i wydruki dokumentów elektronicznych
publikuje dokumenty elektroniczne w sieci
organizuje użytkownikom dostęp do stacji roboczych i poznanie
sprzętu, oprogramowania komputerowego oraz baz danych
zapewnia dostęp i wyszukiwanie informacji w sieciach komputerowych
zapewnia informacje o produktach informatycznych.

Centrum społeczne. Uważa się, że biblioteka publiczna,
oddziaływując motywująco na rozwój osobisty i społeczny jednostek,
a pośrednio również na wszechstronny, także społeczny i ekonomiczny
rozwój społeczności lokalnej, odgrywa dużą rolę w inspirowaniu,
kształtowaniu i funkcjonowaniu świadomego i demokratycznego
społeczeństwa. Jest bowiem biblioteka miejscem publicznym i miejscem
spotkań, co sprzyja nawiązywaniu i umacnianiu kontaktów nieformalnych i
więzi społecznych w środowisku. Ma to szczególne znaczenie na terenach,
gdzie występuje zróżnicowanie etniczne i różnice w tradycji kulturalnej, a
także na terenach, gdzie takich miejsc spotkań po prostu brak. W efekcie na
przykład aktywność obywatela w kilku czy kilkunastu różnego rodzaju
organizacjach i wysoki poziom organizacji społeczeństw zachodnich jest
zjawiskiem normalnym.
Biblioteki krajów zachodnich bardzo poważnie traktują umacnianie
demokracji przez wzbogacanie wiedzy i umiejętności obywateli oraz
inspirowanie ich aktywności. Uważa się bowiem, że demokracja bez
pełnego dostępu obywateli do wiedzy i informacji - podstawowego
warunku ich świadomości i aktywności społecznej - nie jest w pełni
możliwa. Biblioteka taką informacje oferuje wszystkim, a nie tylko
wybranym grupom mieszkańców.
Dlatego też w bibliotekach zachodnich dba się o zapewnienie
materiałów i informacji wszystkim grupom etnicznym, niepełnosprawnym,
ludziom starszym, udostępnia pomieszczenia na spotkania i imprezy
organizacji społecznych, udostępnia materiały tych organizacji
w bibliotece, współpracuje z organizacjami i władzami samorządowymi,
miedzy innymi udostępniając w bibliotece plany i sprawozdania oraz inne
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dokumenty samorządów lokalnych, informujące o ich zamierzeniach,
planach i działaniach.
Czym zatem są biblioteki publiczne?
Podsumujmy. Biblioteki publiczne są:
• ośrodkiem wzmacniającym więzi społeczne.
• instytucją umacniającą demokrację.
• miejscem rozrywki. Zwłaszcza dzieci mogą zmieniać przestrzeń, bawić
się i korzystać z gier.
• miejscem nauki. Uczyć się tu można indywidualnie, z kolegami,
z rodziną.
• ośrodkiem sprzyjającym wzrostowi zamożności miejscowej
społeczności, jeśli biblioteka ułatwia podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, zapewnia informację biznesową, udostępnia drogi sprzęt.
Wszystko to sprzyja wzrostowi osobistych dochodów.
• ośrodkiem ustawicznego kształcenia na różnym poziomie.
• ośrodkiem muzealnym, jeśli biblioteka wystawia eksponaty związane
z lokalną historią: zbiory hobbystów, dzieła ludowych artystów, starych
przedmiotów, itp.
• ośrodkiem kultury
• oknem na świat umożliwiającym poznanie innych krajów, poglądów,
kultur, obyczajów.
• miejscem sprzyjającym wyładowaniu energii twórczej,
Warunki realizacji funkcji współczesnej biblioteki publicznej
Zarysowana schematycznie koncepcja funkcji i zadań współczesnej
biblioteki publicznej, aby spełnić wymóg praktycznej efektywności,
zawsze wymaga dostosowania do lokalnej sytuacji i potrzeb. Jest też
oczywiste, że wymóg efektywności może być spełniony jedynie wówczas,
gdy biblioteka będzie dysponowała odpowiednimi siłami i środkami i gdy
będzie ona wspomagana przez inne biblioteki w ramach sieci. Godzi się
w tym miejscu przypomnieć starą maksymę, że żadna biblioteka, nawet
największa, nie jest w stanie zaspokoić potrzeb swoich użytkowników
wyłącznie swoimi zbiorami i usługami.
Jakie więc siły i środki są potrzebne, by biblioteka mogła spełnić
wymóg efektywności w warunkach społeczeństwa informacyjnego, którym
w świetle uchwały sejmowej mamy stać się niebawem. Otóż odpowiedź na
to pytanie znajdujemy w standardach, jakie są opracowywane i zalecane do
stosowania nie tylko w różnych krajach, ale i przez organizacje
międzynarodowe, a przede wszystkim przez IFLA.
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Przede wszystkim niezbędne są pomieszczenia. Biblioteka bibliotece
nierówna, co zależy od wielkości obsługiwanej populacji, pełnionych
funkcji, oferty usług, gromadzonych zbiorów, liczebności zatrudnionego
personelu, wyposażenia...
Przyjmuje się, że minimalna powierzchnia biblioteki nie może być
mniejsza niż 350 m kw., a filii multimedialnej 230 m kw., przy czym zaleca
się uwzględnienie 0,56 m kw. na 1 mieszkańca, 1 m kw. na każde 110 wol.
księgozbioru, 2,8 m kw. na 1 miejsce robocze dla użytkownika
i 16,3 m kw. na 1 pracownika.
Zbiory to wszystkie rodzaje dokumentów tradycyjnych i na nowych
nośnikach. Powinny przypadać co najmniej 2 książki na głowę
mieszkańca. Zbiory powinny być, oczywiście, odnawiane i zawierać
jedynie aktualne materiały biblioteczne, co jest możliwe, jeśli coroczna
selekcja prowadzić będzie do wymiany księgozbioru co 10 lat. Biblioteka
publiczna nie jest biblioteką narodową i nie powinna przechowywać
w swoich zbiorach materiałów zdezaktualizowanych, zbędnych, nie
wykorzystywanych przez użytkowników i stale przyczyniających się do
wzrostu ilościowego zbiorów. Przechowywanie takich materiałów jest
kosztowne. Amerykanie obliczyli, że u nich roczny koszt przechowywanej
książki wynosi ok. 30 dolarów. Gdyby tak u nas ktoś policzył, z pewnością
zdumiało by go nasze marnotrawstwo. Kluczową sprawą są nowe nabytki.
20 - 25 nowych książek na 100 mieszkańców to wskaźnik zalecany
w wielu krajach, przy czym wyższy jego poziom powinien być stosowany
w mniejszych skupiskach osadniczych, a niższy - na obszarach
wielkomiejskich. Z pewnością jedną z miar naszego pozostawania w tyle za
bibliotekarstwem efektywnym na świecie jest różnica w zakupach nowych
nabytków w Polsce i krajach cywilizacyjnie rozwiniętych.
Samo się nic nie chce zrobić. Dlatego potrzebni są do pracy ludzie.
Zaleca się stosowanie przelicznika od 2000 do 2500 mieszkańców na
1 etat pracownika bibliotecznego, przy czym 1/3 zatrudnionych to
powinni być wykwalifikowani /z wyższym wykształceniem zawodowym/
bibliotekarze. Wskaźnik 2000 stosowany jest głównie w bogatych krajach
zachodnich.
Nie ma efektywnej obsługi użytkowników bez komputerów.
Komputeryzacja, zwłaszcza w naszych warunkach, bywa różna. Jeśli już
spotykamy komputery, to nie zawsze są one dostępne dla czytelników i nie
zawsze można dzięki nim korzystać z Internetu. Otóż wskaźnikiem
zalecanym nie jest określona liczba komputerów w bibliotece, lecz liczba
dostępnych dla użytkowników roboczych stanowisk komputerowych,
oczywiście, podłączonych do sieci. Zaleca się, aby 1 stanowisko robocze
przypadało na każdy 1000 mieszkańców obsługiwanej populacji.
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Zasygnalizowane wskaźniki nie wyczerpują listy wszystkich
zalecanych standardów ilościowych dla bibliotek publicznych, ale stanowią
- moim zdaniem - ich najważniejszy wybór.
Wyposażenie biblioteki w siły i środki odpowiadające wymienionym
wskaźnikom nie wyczerpuje zagadnienia efektywnej biblioteki publicznej.
Należy tu jeszcze uwzględnić wzmocnienie jej działań przez współpracę
w ramach sieci bibliotecznej. Dzięki takiej współpracy możliwe jest m. in.
pozyskiwanie dodatkowych publikacji i innych źródeł informacji
potrzebnych użytkownikom z lokalnego środowiska, których biblioteka nie
ma we własnych zbiorach, na przykład w drodze wypożyczania
międzybibliotecznego czy korzystania z baz danych innych bibliotek, dalej
pozyskiwanie gotowych opisów nabywanych materiałów bibliotecznych,
korzystanie z walorów kumulacji niektórych prac w jednym miejscu dla
obniżania kosztów i podniesienia jakości wykonania. Szkolenia,
bibliografie regionalne, gromadzenie informacji w bazach danych,
organizacja wielu rodzajów imprez, zakupy materiałów bibliotecznych
i wyposażenia bibliotecznego - to wszystko robi się zwykle lepiej i taniej,
jeśli wykonywane jest w zespole współpracujących bibliotek.
Naturalnym zespołem takich bibliotek powinna być sieć bibliotek
publicznych w powiecie z biblioteką powiatową jako optymalnym
miejscem do uzgadniania współpracy, jej organizowania i koordynowania.
Niestety, opóźnia się proces tworzenia bibliotek powiatowych w naszym
kraju i zamiast polepszać, pogarszają się - jak wynika z wielu sygnałów ich warunki dochodzenia do poziomu efektywnego działania, z wyjątkiem
(większości, bo nie wszystkich) byłych bibliotek wojewódzkich, które
obecnie pełnią funkcje bibliotek powiatowych.
Sytuację taką może zmienić komputeryzacja bibliotek publicznych.
W przyszłości sieć komputerowa przejmie i realizować będzie wiele form
współpracy i koordynacji w sieci powiatowej. Znamienne, że wytyczne
IFLA w sprawie organizacji bibliotek publicznych wskazują na potrzebę
funkcjonowania bibliotek publicznych w systemie obsługującym populację
rzędu ok. 150 tys. mieszkańców. A więc nawet nieco większą niż liczą dziś
nasze powiaty.
Niewiele bibliotek polskich osiąga wysoki, porównywalny z krajami
skandynawskimi czy anglosaskimi - poziom efektywności. Tylko nieliczne
biblioteki mogą się pochwalić wskaźnikiem 30 - 40 % mieszkańców
korzystających z ich zbiorów. Na wyspach brytyjskich i w krajach
skandynawskich odsetek ten jest wyższy i sięga poziomu 40 - 70 %
mieszkańców korzystających z bibliotek publicznych. W Polsce od lat
waha się w granicach 18 - 19 %. Z tego punktu widzenia można
powiedzieć, że efektywność działania bibliotek w niektórych krajach
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zachodnich jest wyższa ok. 3 razy. Ale to dlatego, że ich siły i środki
odpowiadają na ogół sygnalizowanym wcześniej standardom. Utwierdza to
w przeświadczeniu, że również nasze biblioteki mogą udostępniać swoje
zbiory i usługi trzykrotnie większym odsetkom mieszkańcom, albo inaczej
- stać się dla nich instytucjami atrakcyjnymi i niezbędnymi, jeśli będą
dysponowały odpowiednio dużymi siłami i środkami.
Dla odwrócenia tych niekorzystnych tendencji niezbędne jest lepsze
zasilanie materialne bibliotek, ich modernizacja - w dużej mierze
równoznaczna z komputeryzacją - oraz wysokie kwalifikacje bibliotekarzy.
To wszystko samo się nie pojawi. Kluczem do poprawy stanu efektywności
działania bibliotek publicznych w naszym kraju jest dalszy rozwój i
umacnianie procesów demokratycznych, inaczej - zwiększający się wpływ
mieszkańców na decyzje dotyczące żywotnych spraw społeczności
lokalnych, opowiadanie się opinii publicznej za bibliotekami, wręcz
żądanie ich lepszego wyposażenia i rozwijania działalności
oraz walka samych bibliotekarzy o dobry wizerunek i poparcie społeczne
dla starań o dobre biblioteki. Sedno wszystkiego kryje się w cytowanej
wcześniej definicji biblioteki publicznej, a mianowicie, że jest ona
„organizacją ustanowioną, utrzymywaną i finansowaną przez społeczność
za pośrednictwem władz lokalnych, regionalnych, narodowych lub przez
inną formę organizacji społecznych”. Wynika z tej definicji, że jeśli
społeczności nie będzie zależało na edukacji i kulturze, to bibliotekę czeka
marny los. Na szczęście pęd do kształcenia, do wiedzy, do osiągania
wysokiego poziomu kwalifikacji jako rękojmi lepszych zarobków
i lepszego życia jest w naszym kraju coraz silniejszy. Skutki tego pędu
obserwujemy w naszych bibliotekach, choć niekiedy się zżymamy,
że studenci, zwłaszcza zaoczni, w bibliotekach publicznych szukają
masowo materiałów do swych studiów, sprawdzianów i prac
dyplomowych. Mimo wszystko - jest to optymistyczny prognostyk na
przyszłość, tak dla bibliotekarzy, jak i pomyślnej budowy społeczeństwa
informacyjnego.
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Alicja Matysek

Ważniejsze zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące
od 1 stycznia 2004 rok
(referat wygłoszony na seminarium 17.03.2004r.)

I. Stosunek pracy
1. Wyraźnie wskazane zostały - w art. 221 dane osobowe jakie ma prawo
żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od
zatrudnionego już pracownika.
2. Umowa o pracę.
Zasada wynikająca z art. 25 1 dotycząca przekształcenia umowy zawartej
na czas określony w umowę na czas nieokreślony obowiązywać będzie
ponownie od daty uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii
Europejskiej.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku - nowelizującej
Kodeks pracy, art. 251 będzie miał zastosowanie do umów zawieranych
lub zmienianych po dacie uzyskania członkostwa.
Nie będzie miał zastosowania do umów zawartych na zastępstwo i umów
zawieranych w celu wykonania pracy o charakterze dorywczym
lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie (np. rozliczenia
podatkowe).
Ograniczona została możliwość aneksowania umów zawartych na czas
określony.
3. Elementy umowy o pracę:
Strony umowy, rodzaj i data zawarcia umowy, warunki pracy i płacy,
w tym:
rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę
ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy,
termin rozpoczęcia pracy.
Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej. W przypadku nie
zachowania tego wymogu, pisemne potwierdzenie umowy zawartej
w formie ustnej powinno nastąpić najpóźniej w dniu przystąpienia
do pracy.
Każda zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej.
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W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy pracodawca informuje pracownika
na piśmie o:
- obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
- częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
- urlopie wypoczynkowym,
- długości okresu wypowiedzenia,
Gdy pracodawca nie jest obowiązany ustalać regulaminu pracy, informacja
ta jest poszerzona o postanowienia zawarte zwykle w regulaminie m.in.
o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia za pracę,
Zgodnie z art. 13 ustawy nowelizującej Kodeks pracy, do 30 czerwca
2004 r. pracodawca ma obowiązek przekazać na piśmie powyższe
informacje pracownikom, z którymi zawarł umowę o pracę przed
1 stycznia 2004 r.
4. Ochrona wynagrodzenia
Wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia – przy
potrąceniach dokonywanych na podstawie tytułów wykonawczych - na
pokrycie należności innych niż alimentacyjne, 75% wynagrodzenia
minimalnego – przy potrąceniach zaliczek, 90% wynagrodzenia – przy
potrąceniach kar pieniężnych. Potrącenia inne niż wymienione mogą być
dokonywane wyłącznie za zgodą pracownika ale kwota ich również jest
ograniczona do kwoty minimalnego wynagrodzenia.
II. Czas pracy
Nowelizacja Kodeksu pracy dokonała istotnych zmian w zakresie
uregulowań dotyczących czasu pracy.
1. Definicja czasu pracy – określona w art. 128 i normy czasu pracy –
art. 129 pozostały w dotychczas obowiązującym brzmieniu.
Określony został sposób obliczania nominalnego czasu pracy na podstawie
średniotygodniowej (art. 130) a przy pracy w ruchu ciągłym – na podstawie
normy dobowej (art. 138 § 3).
Ustalając nominalny czas pracy w danym okresie rozliczeniowym należy
pamiętać również o zasadzie, że każde święto występujące w innym dniu
tygodnia niż niedziela powoduje obniżenie nominalnego czasu pracy o 8
godzin. W przypadku gdy występują w innych dniach niż niedziela 2 dni
świąteczne, wówczas nominalny czas pracy obniża się tylko o 8 godzin
(z tytułu jednego z tych świąt) – art. 130 § 2. W kalendarzu polskim może
taka sytuacja wystąpić w maju - 1 i 3 maja lub w grudniu – 25 i 26 grudnia.
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Opracowując harmonogram pracy pracownika należy najpierw ustalić
wymiar czasu pracy dla pracownika w danym okresie rozliczeniowym –
w sposób wyżej podany, a następnie należy rozłożyć czas pracy na
poszczególne dni, pamiętając o zachowaniu obowiązkowego odpoczynku
dobowego i tygodniowego, jak również pamiętając o zachowaniu
przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy. Należy mieć również na
uwadze takie rozłożenie czasu pracy, aby poszczególne okresy pracy
pracownika były tak rozłożone w dniach kalendarzowych, żeby przypadały
w różnych dobach pracownika. Doby pracownicze nie pokrywają się
bowiem z dobami astronomicznymi.
Tak ustalony wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o każdą
usprawiedliwioną nieobecność pracownika art. 130 § 3.
2. Obowiązkowe okresy odpoczynku:
Odpoczynek dobowy – pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej
11 godzin odpoczynku w każdej dobie – art. 132.
Do dyspozycji pracodawcy pozostaje zatem w każdej dobie 13 godzin (24
godziny – 11 = 13), które mogą być wypełnione pracą w normalnym
czasie, pracą w godzinach nadliczbowych lub pełnieniem dyżuru.
Wyjątkiem od zasady 11 godzin nieprzerwanego dobowego odpoczynku
są sytuacje przewidziane przepisami:
-art. 136 , art. 137 , art. 132 § 2 Kp.
Odpoczynek tygodniowy – pracownikowi przysługuje co najmniej 35
godzin nieprzerwanego odpoczynku na tydzień obejmującego co najmniej
11 godzin odpoczynku dobowego – art. 133.
Wyjątkiem od zasady 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku objęci mogą
być:
- pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem
pracy,
- inni pracownicy w razie konieczności prowadzenia akcji
ratowniczej lub usunięcia awarii,
- gdy następuje zmiana pory wykonywania pracy przez
pracownika w związku z przejściem na inną zmianę.
Co do zasady odpoczynek tygodniowy powinien obejmować niedzielę –
art. 133 § 3. Tylko w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony przy pracy
dozwolonej w niedzielę, tygodniowy odpoczynek może obejmować inny
dzień niż niedzielę.
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3. Praca w godzinach nadliczbowych
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy a także praca
wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar jest pracą w godzinach
nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest
w razie:
- konieczności prowadzenia akcji ratowniczej albo usunięcia
awarii
- szczególnych potrzeb pracodawcy.
Praca
w godzinach
nadliczbowych
rekompensowana
jest
wynagrodzeniem z dodatkiem za godziny nadliczbowe w wysokości
określonej w art. 1511 (50% lub 100% wynagrodzenia), lub udzieleniem
czasu wolnego:
- na wniosek pracownika, w tym samym wymiarze, również
po upływie okresu rozliczeniowego,
- bez wniosku pracownika ale wówczas w wymiarze o połowę
wyższym niż liczba przepracowanych godzin i w terminie do
końca okresu rozliczeniowego.
Praca w godzinach nadliczbowych wykonywana w dniu wolnym
z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy rekompensowana jest - oprócz
normalnego wynagrodzenia - udzieleniem pracownikowi do końca okresu
rozliczeniowego, innego dnia wolnego w terminie z nim uzgodnionym.
4. Praca w niedziele i święta jest dozwolona w przypadkach określonych
w art. 15110.
W zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi powinien być udzielony
inny dzień wolny w okresie 6 dni poprzedzających lub następujących
po takiej niedzieli.
Za pracę w święto pracownikowi powinien być udzielony inny dzień wolny
od pracy – do końca okresu rozliczeniowego.
Gdy praca w niedzielę lub święto nie została zrekompensowana
udzieleniem dnia wolnego, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie
z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.
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III. Urlopy wypoczynkowe
1. Pierwszy urlop.
Zmieniona została zasada nabywania prawa do pierwszego urlopu. Zgodnie
z art. 153, w roku kalendarzowym, w którym pracownik podjął pracę
po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa z upływem
każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu
przysługującego po roku pracy. Prawo do kolejnych urlopów, nabywa
w każdym następnym roku kalendarzowym.
Na mocy art. 18 ustawy nowelizującej Kodeks pracy, powyższa zasada ma
zastosowanie do pracowników podejmujących pierwszą pracę po 1
stycznia 2004 roku.
Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracy,
do którego zaliczany jest okres z tytułu ukończonej szkoły
ponadpodstawowej - wg zasad określonych w art. 155.
2. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
a. 20 dni – dla pracownika legitymującego się stażem krótszym
niż 10 lat,
b. 26 dni – dla pracownika posiadającego staż pracy powyżej
10 lat.
Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego
w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy tego pracownika.
Z art. 154 § 2 wynika, że przy ustalaniu wymiaru proporcjonalnego urlopu,
niepełny dzień zaokrągla się w górę do pełnego dnia, jednakże tak ustalony
urlop nie może przekroczyć podstawowego wymiaru: 20 lub 26 dni.
W przypadku pozostawania równocześnie w dwóch stosunkach pracy,
wliczeniu podlega niezakończony stosunek pracy w części przypadającej
przed nawiązaniem drugiego stosunku pracy. Przepisy bliżej nie określają
na podstawie jakiego dokumentu okres ten ma być zaliczany do stażu
pracy.
3. Udzielanie urlopu
Urlopu udziela się w dni, które zgodnie z obowiązującym pracownika
rozkładem czasu pracy, są dla niego dniami pracy. Urlopu udziela się
w wymiarze godzinowym zgodnie z dobowym wymiarem czasu pracy
obowiązującym pracownika w tym dniu. Obowiązuje przy tym zasada,
że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Dla ułatwienia
rozliczania tak udzielanego urlopu można przysługujący pracownikowi
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urlop przeliczyć na godziny. Urlop udzielany jest na pełne dni robocze.
Udzielenie urlopu na niepełny dzień pracy może mieć miejsce tylko wtedy,
gdy po rozliczeniu pełnych dniówek pozostanie pracownikowi
do wykorzystania niepełna dniówka.
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Ewa Gruda

Muzeum Książki Dziecięcej
(skrót wystąpienia na seminarium 06.11.03)

Muzeum Książki Dziecięcej istnieje od 1938 roku. Jest działem
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
Po wojennych zniszczeniach posiadało zaledwie 1500 opracowanych
woluminów (stan na 1946 rok). Obecnie zbiory Muzeum liczą 50 tysięcy.
Są to zarówno książki i czasopisma dla dzieci i młodzieży, przede
wszystkim wydawane w Polsce, jak również literatura fachowa.
Dane dotyczące zawartości księgozbioru czytelnicy mogą znaleźć
w klasycznych katalogach kartkowych i w bazie komputerowej Biblioteki.
Zaznaczyć należy, że oprócz książek polskich wydawców, które Biblioteka
otrzymuje przez egzemplarz obowiązkowy, Muzeum ma w swoich zbiorach
także obszerny dział literatury obcojęzycznej dla dzieci i młodzieży.
Nasze najstarsze książki pochodzą z początku XIX wieku. Oto jeden
z przykładów: Hautepierre: Zbiór krótki encyklopedyczny wszystkich
umiejętności, pomnożony historyą powszechną aż do naszych czasów.
Z obrazkami i mappą geograficzną Wrocław 1806, Wilh. Bogumił Korn
Czytelnikami Muzeum Książki Dziecięcej są wyłącznie osoby
dorosłe, przede wszystkim zawodowo związane z literaturą dziecięcą
i edukacją: badacze literatury, nauczyciele, studenci - głównie pedagogiki
i filologii polskiej. Bogaty materiał do badań znajdują tu również czytelnicy
interesujący się ilustracją w książkach dla dzieci.
Muzeum Książki Dziecięcej pełni na co dzień funkcję informacyjną,
nie tylko wobec osób odwiedzających. Odpowiadamy na pytania
czytelników telefonicznie, listownie, wysyłamy też maile. Inną formą
działalności informacyjnej Muzeum są bibliografie: wydawana corocznie
Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci, bibliotekarstwa
i czytelnictwa dziecięcego∗ i wydana w roku 1995 Bibliografia literatury dla
dzieci i młodzieży 1918 - 1939. Obecnie trwają prace nad bibliografią
obejmującą lata 1901 - 1917.
∗

od 1991 do 1999 - bibliografia znajduje się w Dziale Sieci i Instruktażu WBP w Kielcach

79

Muzeum prowadzi też działalność wystawienniczą. Przynajmniej raz
do roku organizowane są tu wystawy będące okazją do zaprezentowania
ciekawych książek. Ostatnią z nich, zatytułowaną Namaluję
ci szczęśliwego motyla, można było oglądać w czerwcu, lipcu i sierpniu
2003 roku. Wystawa była poświęcona ilustracjom w polskiej książce dla
dzieci i stanowiła próbę przeglądu naszej ilustracji książkowej praktycznie
od początku jej istnienia aż po dzień dzisiejszy. Eksponowaliśmy piękne
książki oraz, w dużej liczbie, kopie ilustracji. Wystawy Muzeum Książki
Dziecięcej mają m.in. znaczenie edukacyjne, ponieważ są okazją,
by zaprosić dzieci, które na co dzień w Muzeum nie bywają.
Inną formą działalności, już ściśle edukacyjną, są zajęcia, jakie
pracownicy Muzeum Książki Dziecięcej prowadzą ze studentami
oraz z dziećmi w wieku szkolnym. Dotyczą one zarówno zbiorów Muzeum,
jak i różnych zagadnień z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży.
Muzeum organizuje również spotkania promujące dobrą literaturę
dla młodego czytelnika. Innym sposobem takiej promocji jest recenzowanie
książek dla dzieci. Recenzje te są zamieszczane w czasopismach fachowych.
Muzeum Książki Dziecięcej mieści się w Warszawie przy ulicy
Koszykowej 26 w gmachu St. Kierbedziów.
Dla czytelników jest czynne :
w poniedziałki, środy, piątki: godz. 14:00 - 20:00
we wtorki, czwartki, soboty: godz. 9:00 – 15:00
tel. 628-20-01 w. 178 (do godz. 16-ej)

628-20-06 (po godz. 16-ej)

e-mail: Muzeum.Ksiazki.Dzieciecej@biblpubl.waw.pl
Oddziałem Muzeum jest Izba Pamięci Marii Kownackiej, która
mieści się ona na Żoliborzu, przy ulicy J. Słowackiego 5/13 m.74,
w dawnym mieszkaniu pisarki, tel. 832-18-02
Izba jest czynna: wtorek, środa, czwartek godz. 9:00 –14:00
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Beata Pater, Małgorzata Szymczyk

„Kolorowe podwórka”
wakacyjna akcja MBP w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Gdzie jedziecie na wakacje?
- Do cioci na wieś.
- Ja?... ja nigdzie nie jadę...
- Ja tez proszę pani. Całe wakacje pod blokiem. W tamtym roku też nigdzie
nie byłem i dwa lata temu też...
Czy jeszcze kogoś dziwią takie słowa? Dla ilu dzieci wakacje „pod
blokiem", na podwórku, między trzepakiem a śmietnikiem to normalka?
Grać w piłkę nie można, bo na boisku szkolnym już są starsze
chłopaki... a z nimi nie ma żartów. Na podwórku? - też nie, ... bo hałas, ... bo
tu jest parking nie boisko... Pozostaje telewizor i dla niektórych komputer
z grami pełnymi przemocy, gdzie im więcej krwi, mocnych ciosów tym
lepiej, przecież jest jeszcze kolejne „życie".
... A biblioteka? Czy książka może być atrakcyjna w wakacje, gdy nie
ma szkoły i nareszcie pani nie przepytuje z kolejnej nudnej lektury? A może
to właśnie odpowiednia chwila aby biblioteka „wyszła" do młodego
czytelnika, znalazła go tam, gdzie chce lub musi spędzać swój wolny czas,
czyli właśnie: na podwórku, pod blokiem, koło trzepaka.
... I pewnego dnia bibliotekarki z Filii nr 5 dla dzieci i nr 1 dla
dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. zaczęły się
zastanawiać, a co by było gdybyśmy MY wyszły z książkami do dzieci, na
podwórko. Może będą chciały żeby im coś przeczytać, opowiedzieć jakąś
bajkę... Równie szybko jak ten pomysł pojawiły się wątpliwości: czy nie
będziemy śmieszne; jak zareagują na nas dzieci, a głównie dorośli - ich
opiekunowie; czy samo czytanie wystarczy czy powinnyśmy być
przygotowane na coś więcej - jakieś konkursy, zabawy? Czy taki pomysł
w ogóle się może dzieciom spodobać?... Odpowiedź mogła być tylko jedna:
Próbujemy!
Na szczęście w Ostrowcu Św. znalazły się osoby, które przyjęły
tę inicjatywę z dużym entuzjazmem i zaoferowały swoją pomoc
i współpracę. Wśród nich znaleźli się: Elżbieta Pomiankiewicz (Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej), Elżbieta Baran (Dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury), Dominika Brzostowicz (instruktor z Klubu Literackiego
Aspekt) i co najważniejsze młodzi ludzie, wolontariusze dzięki którym całe
przedsięwzięcie nabrało kolorytu, radości i atmosfery zabawy.
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17 lipca 2003 r. o godzinie 11:00 barwny i głośny korowód złożony
z pracowników MBP, MCK i młodych wolontariuszy wyruszył na swoje
pierwsze „Kolorowe Podwórko". Na czele pochodu maszerowały dwa
skrzaty niosące transparent z napisem „Kolorowe Podwórka", nie zabrakło
też króla, smoka, pięknych księżniczek i innych przebierańców.
Mieszkańcy miasta z dużym zdziwieniem i zainteresowaniem
obserwowali ten zadziwiający pochód. Niektórzy zatrzymywali się,
uśmiechali, przyjaźnie machali rękami.
A dzieci? - tym sprawiliśmy chyba najwięcej radości. Roześmiane buzie
i chęć przyłączenia się do nas były pierwszą wskazówką, że pomysł może
„chwycić", że znajdą się chętni do wspólnego czytania, wspólnej zabawy.
Od tej chwili, co tydzień, przez całe wakacje o godzinie 11:00
zjawialiśmy się na kolejnych podwórkach. Zawsze nasze spotkanie
z dziećmi rozpoczynało się od czytania. Ze starej walizki wyciągałyśmy
kolejne książki i dzieci same decydowały o tym co mamy im czytać.
Wśród propozycji znalazły się min. wiersze Tuwima i Brzechwy, przygody
Krecika, Koziołka Matołka, Mikołajka, a także bajki, legendy i opowieści.
Dzieci mogły się także sprawdzić w sztuce rysowania w trudnych
warunkach. Piękne obrazki powstawały na chodnikach lub na kartkach
położonych na trawie, ławce czy przyłożonych do muru kamienicy.
Te trudności i niewygody nie zniechęciły nikogo, przeciwnie - sprawiały
wiele radości i śmiechu. Na każdym podwórku jedna z księżniczek
wyciągała ze starego kufra tajemnicze rekwizyty, a dzieci prześcigały się
w kojarzeniu przedmiotów z bohaterami bajek.
Nie wszystkie spotkania przebiegały jednakowo. Z czasem
wprowadziłyśmy nowe elementy zabawy - zagadki, przeciąganie liny,
konkursy na kręcenie hula-hop, skakanie na skakance i inne zabawy
ruchowe. Dla wszystkich dzieci biorących udział w zabawie
przygotowywane były drobne upominki: słodycze, soczki, zabawki i książki.
Na każdym podwórku żegnały nas uśmiechnięte buzie i pytanie: kiedy do
nas wrócicie? Na którym podwórku będziecie w następnym tygodniu?
... Czy warto było rozpoczynać akcję „Kolorowe Podwórka"? Myślę, że tak. Chociażby tylko dla tych dzieci, którym nigdy nikt nie
przeczytał żadnej książki (a takich niestety znalazło się wiele wśród prawie
300 dzieci, które bawiły się razem z nami na „Kolorowych Podwórkach").
Udana akcja i próba promocji książki nie sprawiła, że wszystkie dzieci
od razu pobiegły do biblioteki, ale na pewno wcześniej czy później
większość z nich do nas trafi, pierwsze lody zostały przełamane.
Może to dobry początek na to by dzieci rozpoczęły swoją podróż przez
życie z książką, a „Kolorowe Podwórka" na stałe zagościły w naszym
mieście.
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Bożena Piasecka

Polscy drukarze XVI wieku i ich dzieła w zbiorach
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
W wieku XV powstał wynalazek, który Wiktor Hugo nazwał
największym wydarzeniem w historii. Był to wynalazek druku.
Dokonanie Jana Gutenberga bardzo szybko rozpowszechniło się, najpierw
w Niemczech, a wkrótce w Europie. Polska była ósmym krajem na naszym
kontynencie, w którym wprowadzono drukowanie książek metodą
typograficzną. Działalność pierwszych polskich oficyn drukarskich była
jednak krótkotrwała. Pojawiły się w centrach kulturalnych w Krakowie,
Wrocławiu i Gdańsku. Przyjmuje się, że pierwszym drukarzem na terenie
Polski był Kasper Straube. Przybył z Bawarii, a drukarnię otworzył
w Krakowie, w 1473 roku. W wieku XV działali także Szwajpolt Fiol i Jan
Turzon (Kraków), Kasper Elyan (Wrocław), Konrad Baumgarten
(Gdańsk). Wśród drukarń XV-wiecznych należałoby jeszcze przypomnieć
drukarnię w Malborku, w której wyszło jedno dziełko w języku
niemieckim. W naszych zbiorach nie przechowujemy jednak ani jednej
książki wydrukowanej w polskiej oficynie wieku XV.
Umowne przyjęcie końca roku 1500 jako czasu, który dzieli inkunabuł
od książki nowożytnej jest usprawiedliwione wieloma czynnikami.
Był to ogromny przełom w myśleniu ludzkim: nauka, kultura, literatura –
wszystko to zmienia się i przekształca. Powstają wielkie dzieła
reformatorów, polityków, przyrodników. Wiek XVI to wiek Erazma
z Rotterdamu, Kopernika, Modrzewskiego, Rabelais’a, Morus’a,
Machiavelli’ego, Vesalius’a.
W zbiorach naszej biblioteki przechowujemy najznakomitsze przykłady
światowego dziedzictwa kulturowego. Jest jeden z nielicznych
zachowanych w świecie egzemplarzy książki Giordana Bruna
„De l’infinito universo et mondi”, dzieła Erazma z Rotterdamu,
Machiavellego, Vesaliusa „De humani corporis fabrica” z pięknymi
drzeworytami Johana Stephena de Calcar. Druki te powstawały
w najsłynniejszych oficynach Europy u Jana Oporinusa i Frobena
w Bazylei, w Antwerpii u Krzysztofa Plantinusa, w Wenecji m.in.
w znakomitej oficynie Manutiusów, w Lipsku, Koloni, Frankfurcie nad
Menem i w Lyonie.
W zbiorach znaleźć możemy także znakomite dzieła pisarzy polskich
drukowane za granicą. „Chronica sive historiae Polonicae…”
Jana Herburta oraz Marcina Kromera „De origine et rebus gestis
Polonorum” wyszły w Bazylei u Jana Oporinusa; Stanisława Hozjusza
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„Opera” w Kolonii, Marcina Polonusa „Chronicon” w Antwerpii,
u Krzysztofa Plantinusa.

Tabl. 1
„Postylla mnieysze” Jakuba Wujka z oficyny Jana Wolraba z Poznania.

W wieku XVI, zwanym niekiedy złotym wiekiem typografii polskiej,
drukarzy zaliczano do społeczności akademickiej. Otwarcie warsztatów
w kraju umożliwiło rozwój literatury, nauki, pozwoliło też na
uniezależnienie się od tłoczni zagranicznych.
Zbiory XVI – wieczne w naszej bibliotece to około 120 woluminów;
do poloniców, czyli książek powstałych na terenie Polski, Polski

84

dotyczących lub autorów polskich zaliczamy 31 tytułów (32 woluminy),
natomiast książek wydrukowanych i powstałych w Polsce w XVI wieku
jest tylko, albo aż 17.
Powstały one w dziewięciu polskich drukarniach, głównie na terenie
Krakowa. Tylko jedna pozycja powstała poza Krakowem u Jana Wolraba,
w Poznaniu. Jest to „Postylla mniejsza” Jakuba Wujka z 1582 roku.
Poznań, jako jeden z ostatnich wielkich miast otrzymał swoją drukarnię.
Przyczyną był prawdopodobnie wpływ wielkiego drukarza krakowskiego
Hallera, który zmonopolizował druk ksiąg liturgicznych w całym kraju,
a w tamtym czasie stanowiło to główny cel zarobkowy każdej oficyny.
Wolrab
był
drukarzem
pracującym
wyłącznie
dla
ruchu
kontrreformacyjnego, nie otrzymał jednak ogólnego przywileju
drukarskiego, uzyskiwał jedynie osobne dla niektórych wydawnictw, m.in.
przywilej Stefana Batorego na wyłączny druk przez lat 10 „Postylli
Catholiczney Mnieyszey…” księdza Wujka. Wolrab wywodził się
z rodziny drukarzy. Już jego dziadek Nikolaus w 1536 roku uruchomił
drukarnię w Lipsku, która działała w latach 1578 – 1591 i wydała w sumie
104 druki. Po jego śmierci drukarnia funkcjonowała jeszcze do roku 1636.
Najstarszym drukiem znajdującym się w naszych zbiorach jest niezwykle
rzadki już dzisiaj w polskich bibliotekach podręcznik wymowy
Augustinusa Senensisa Datusa pod tytułem „Precepta CCXI elegantiarum”.
Powstał on w latach 1503-1505, w drukarni Kaspra Hochfedera, który
wtedy przebywał w Krakowie i w domu Hallera otworzył swoją drukarnię.
Książka w oprawie tekturowej, pisana piękną czcionką gotycką – rotundą
posiada 42 karty, na których widnieją liczne ślady lektury; pierwsza litera,
/inicjał/ też jest wpisana ręcznie. Warsztat Hochfedera wyposażony w 11
kompletów pism gotyckich, nie posiadał wiele ozdobnych inicjałów.
Czcionka Hochfedera zawiera też liczne skróty charakterystyczne dla
książki rękopiśmiennej. Książki pisane ręcznie były pełne skrótów,
a to z dwóch powodów; po pierwsze po to, by zaoszczędzić drogi w tym
czasie materiał, po drugie po to, by zaoszczędzić czas potrzebny do ich
napisania. Z czasem powstał cały system i nauka o skrótach - brachygrafia.
Pierwsze druki zawierają wszystkie rodzaje skrótów charakterystyczne
dla rękopisów średniowiecznych, możemy je zobaczyć także i w „naszej”
książce.
Działalność Hochfedera wiąże się ściśle z pracą, uważanego kiedyś
za pierwszego drukarza Polski, a powszechnie i dzisiaj za ojca drukarstwa
polskiego, Jana Hallera. Pochodził on z Niemiec, a do Polski przybył
jeszcze we wczesnej młodości, był studentem Uniwersytetu
Jagiellońskiego, potem zajmował się kupiectwem. Za sprawą bogatego
ożenku jak również swojej działalności kupieckiej zdobył znaczny majątek
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i wybitną pozycję w mieście. Prowadził handel winem, wołami, miedzią,
ale również i książką. Z czasem zajmował się wyłącznie książką.

Tabl. 2
Pierwsza strona „Precepta CCXI elegantiarum” Augustinusa Senensisa Datusa
z drukarni Kaspra Hochfedera.

Miała na to wpływ zarówno bardzo dobra koniunktura, jaka wytworzyła się
w Polsce i w Europie w tamtym czasie, popyt na książkę liturgiczną
i świecką, ale także wpływ Krakowa, jako centrum kulturalnego
i akademickiego Polski. W 1505 roku otrzymał przywilej od króla na
drukowanie książek. Taki był początek dwudziestoletniego istnienia
oficyny, z której wyszło przeszło dwieście książek, w tym wiele
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o charakterze naukowym. Z tej oficyny pochodzi m.in. słynny Statut Jana
Łaskiego, wydany w 1506 roku. Jeden z egzemplarzy tego doniosłego
dzieła znajduje się także w naszych zbiorach. „Commune incliti Poloniae
Regni privilegium” - to kompletny zbiór praw i przywilejów polskich,
uważany za pierwszy polski druk prawniczy. Wszystkie późniejsze zbiory
praw polskich były na nim oparte. Zebrane w nim zostały uchwały sejmu
radomskiego z 1505 roku oraz wcześniejsze postanowienia ustawodawstwa
polskiego. Potoczna nazwa „Statuty Łaskiego” wiąże się z tym, że wstęp
i zakończenie były dziełem Jana Łaskiego, późniejszego kanclerza
wielkiego koronnego i prymasa Polski. W Statucie po raz pierwszy
wydrukowano „Bogurodzicę”. Niestety brak jej w „naszym” egzemplarzu,
choć zachowały się słynne drzeworyty, w tym ten, który przedstawia senat
polski z królem w majestacie. Książka oprawna w brązową skórę,
okładziny deskowe ze śladami klamer. Blok uszyty nićmi lnianymi na trzy
podwójne zwięzy sznurkowe. Tak jak w książce poprzedniej komplet
czcionek do wytworzenia tej księgi zawiera znaki brachygraficzne. Książka
pisana gotykiem posiada inne jeszcze elementy książki charakterystyczne
dla dzieł wczesnego druku. Jest nimi istnienie tzw. reprezentantów, to jest
małej literki drukowanej w miejscu, gdzie iluminator miał ręcznie wpisać
duży inicjał.
Sam Haller nigdy drukarzem nie był, dlatego musiał, zwłaszcza
na początku, posługiwać się fachowcami. Pierwszym był Hochfeder,
którego pobyt w Krakowie trwał do 1508 roku. Następny to Wolfgan Lern,
który przez krótki okres pracował z Florianem Unglerem. W 1516 roku
Ungler z całym swoim warsztatem typograficznym przeniósł się do oficyny
hallerowskiej, ale był tam przez krótki okres lat pięciu, by w końcu
otworzyć własną drukarnię. Zasługą Unglera było wydanie pierwszej
drukowanej książki w języku polskim (modlitewnik „Raj duszy”
w tłumaczeniu Biernata z Lublina). Ogółem z oficyny wyszło ponad
dwieście pozycji. W zbiorach posiadamy dwie z nich, wydane w ostatnim
okresie działalności Unglera; z 1532 roku Simona de Łowicz
„Centiloquium de medicis et infirmis” oraz Grzegorza Szamotulskiego
„Processus Juris…” z 1537 roku. Obydwie pozycje po zabiegach
konserwatorskich, w stanie idealnym, oprawne w brązową skórę, z tym
że egzemplarz Szamotulskiego ma zachowaną przednią i tylnią oprawę
oraz grzbiet oprawy oryginalnej, natomiast drugi egzemplarz posiada
oprawę całkowicie zrekonstruowaną. Książki Szymona z Łowicza
poświęcone były medycynie; autor to bardzo znany ówczesny lekarz, autor
wielu dzieł medycznych, o ziołach, chorobach i lekarstwach.
W Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda możemy przeczytać, że „dzieła
te do nadzwyczajnej rzadkości należą”. Książka starannie wydrukowana
czcionką gotycką z licznymi drzeworytami w tekście. „Proces”
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Szamotulskiego druga pochodząca z unglerowskiej drukarni pozycja,
poświęcona jest prawnym zasadom procesowym. To trzecie wydanie
popularnego podręcznika prawa, pisane piękną czcionką gotycką.

Tabl. 3
Sygnet drukarski z nazwą drukarni Floriana Unglera
pochodzący z „Processus Juris” Grzegorza Szamotulskiego.

Po tym, jak Ungler opuścił drukarnię Hallera pojawia się inny bardzo
znany typograf Hieronim Wietor. Działał zarówno w Krakowie jak
i w Wiedniu, w którym powstało wiele druków ściśle związanych z Polską.
W zbiorach przechowujemy jedno dzieło z drukarni wiedeńskiej.
Jest to „Geographiae libri III” Pompeniusza Meli z 1512 roku pisane
antykwą. W Krakowie Wietor pracował początkowo z Markiem
Szarffenbergiem, ale od 1518 roku rozwinął własną drukarnię, by w końcu
dojść do godności typografa królewskiej kancelarii Zygmunta Starego.
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Zasługą Wietora jest przywiezienie z Wiednia i zastosowanie w drukach
krakowskich czcionek, wcześniej nie stosowanych w Polsce takich jak
antykwa renesansowa, włoskiego kroju, aldowska kursywa, jak również,
co najważniejsze, próba stworzenia czcionki narodowej, polskiej.
W bibliotece przechowywane są dwa druki z krakowskiej oficyny Wietora.
Autorem pierwszego z nich jest Mikołaj Jaskier i jest to dzieło z zakresu
prawa niemiecko – saskiego „Juris provincialis quod Speculum Saxonum
…” z 1535 roku. W tekście dwu-szpaltowym występują piękne inicjały
z zasobu typograficznego drukarza, przywiezione jeszcze z Wiednia,
a całość pisana jest antykwą. Druga pozycja to Piotra Goryńskiego „Statuta
ducatus Masoviae” z 1541 roku. To niezwykle piękny wolumin
z czerwono – czarną kartą tytułową i monumentalnym pismem gotyckim.
Książka ta posiada także imponującą oprawę w skórę koloru czerwonego
ze złoceniami. Obydwie pozycje poddane zostały zabiegom
konserwacyjnym w końcu lat 90 – tych. Po śmierci Hieronima Wietora
(lata 1546-7) drukarnię wietorowską odziedziczyła wdowa po nim,
Barbara, która w roku 1550 wyszła za mąż za swego czeladnika Łazarza
Andrysowicza. Po ślubie objął kierownictwo drukarni i zaraz
w pierwszych latach zaczął ją doskonalić. W 1569 roku otrzymał
serwitoriat królewski, a po śmierci drukarnię prowadził jego syn Jan, za
czasów którego nastąpił największy rozkwit zakładu. Z Drukarni
Łazarzowej pochodzą trzy druki znajdujące się w naszej kolekcji starych
druków. Jeden z nich powstał jeszcze u Andrysowicza, a dwa pozostałe
u jego syna Jana Łazarzowicza Januszewskiego. Najstarszym jest religijna
książka Wojciecha Nowopolskiego „Scopus biblicus „z 1553 roku.
U Januszewskiego powstały „Przywileje i konstytucje sejmu 1588 –
uniwersał poborowy” oraz dzieło Sokołowskiego „De verae et falsae…”
Januszewski nie sygnował swoich druków własnym nazwiskiem, drukarnia
działała pod nazwą Drukarni Łazarzowej, jako dziedzictwo Wietora
i Łazarza. Januszewski był najznakomitszy z nich wszystkich, najbardziej
wykształcony. Będąc za granicą poznał najnowocześniejsze wynalazki
sztuki typograficznej i starał się to wszystko wprowadzić do swojej własnej
drukarni. Wprowadził duże, ozdobne inicjały, krój czcionek wzorował na
czcionkach Plantina z Antwerpii, antykwa i kursywa miała w nim już
cechy barokowe i chociaż w drukach polskich stosował szwabachę (rodzaj
pisma gotyckiego), to w 1593 roku podjął drugą (po Wietorze) próbę
stworzenia narodowej czcionki polskiej. Niestety brak środków
spowodował, że te nowe czcionki występują jedynie sporadycznie w jego
wydawnictwie. A kiedy w 1601 roku panująca w Krakowie zaraza stała się
przyczyną śmierci jego żony i pięciorga dzieci, postanowił porzucić
drukarstwo, przyjął święcenia kapłańskie i pisał, a nie drukował,
szczególnie dzieła z zakresu prawa i teologii.
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W tym mniej więcej czasie, w którym usamodzielnił się Ungler (15201521) powstała w Krakowie jeszcze jedna drukarnia. Uruchomił ją Maciej
Szarffenberg albo Szarffenberger. Należał on do rodziny niezwykle
zasłużonej dla drukarstwa w Polsce. Byli wśród nich nie tylko drukarze,
ale i księgarze, drzeworytnicy i papiernicy. Działalność ich to także obszar
Śląska, aż do Wrocławia i Nysy, Łużyc i Zgorzelca. Tak rozbudowane
familijne przedsiębiorstwo mogło stać się niezależne i działać bardzo
skutecznie. Oficyna pod nazwą „Oficyna Dziedziców Marka
Szarffenberga” działała aż do 1556 roku. Pochodzi z niej wiele bardzo
cennych i znanych druków. My przechowujemy trzy. Najstarszym,
bo z 1528 roku są „Statuta provinciae Gnesnensis antiqua et nova” wydane
przez Jana Łaskiego, a wydrukowane u Marka Szarffenberga. Wszystkie
tytuły pisane są czcionką gotycką, natomiast sam tekst antykwą. Drugą
pozycją jest dzieło z 1546 Joannesa Tucholiensisa Cervusa pod tytułem
„Farrago civilium actionum Iuris Magdeburgensis”. Książka została
wydrukowana przez Macieja Szarffenberga, krewnego Marka, w jego
własnej oficynie, również w Krakowie. Dzięki protekcji królowej Bony
Maciej otrzymał przywilej, na mocy którego tylko on mógł drukować
kalendarze krakowskie. Tak dobre stosunki z władczynią należało
utrzymać i je pielęgnować i tak na stronie verso karty tytułowej w naszej
pozycji Maciej zamieścił herb Bony, a pod nim ośmiowiersz po łacinie.
W książce spotykamy teksty w języku polskim pisane w gotyku –
frakturze, w gotyku jest także rejestr i cały rozdział szósty, pozostały tekst
w języku łacińskim pisany jest antykwą pochodzenia niemieckiego. Trzecią
pozycją pochodzącą, tym razem z oficyny innego jeszcze Szarffenbergera –
Mikołaja są „Statuta i przywileje koronne „Jana Herburta z roku 1570.
Mikołaj był synem Marka i w 1545 roku założył własną drukarnię,
wyspecjalizował się w wydawaniu konstytucji sejmowych, statutach,
przywilejach i innych drukach urzędowych. Statuta Herburta pisane
są w języku polskim bardzo ozdobną czcionką gotycką. Nasz egzemplarz
jest po konserwacji z zachowaną oryginalną okładziną i dorobionymi
klamrami.
Spokrewniona z Szarffenbergerami, ale mniej znana była także rodzina
Siebeneycherów. W bibliotece przechowujemy jeden druk, który powstał
u Jakuba Siebeneychera – Krzysztofa Warszewickiego „Opera omnia”
z 1599 roku. Dzieło to składa się z trzech mów do króla, senatu i rycerstwa,
autor opowiada w nim m.in. o upadku władzy monarszej, powinności
płacenia dziesięcin i nadrzędnej roli duchowieństwa nad innymi stanami.
Książka pisana antykwą, egzemplarz należący do nas poddany został
konserwacji.
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Tabl. 4
„Statuta provinciae” z 1528 roku z drukarni Marka Szarffenberga.

Niezwykle piękne wydawnictwa wychodziły z innej krakowskiej drukarni.
Oficyna Piotrkowczyków miała swoje początki w latach siedemdziesiątych
wieku XVI, a przetrwała całe stulecie. Założył ją Andrzej Piotrkowczyk
w 1574 roku w domu „Pod Wiewiórką” w Krakowie przy ulicy
Floriańskiej. Drukarnia ta stała się zaczątkiem istniejącej do dziś Drukarni
Uniwersyteckiej w Krakowie. Piotrkowczykowie drukowali przede
wszystkim druki kontrreformacji, odbijali dzieła jezuitów. Z druków XVI –
wiecznych w naszych zbiorach znaleźć można „ Biblię – Nowy Testament”
Jakuba Wujka, „Żywoty świętych „Piotra Skargi” oraz „Epistolae
illustrium
virorum”
Stanisława
Karnkowskiego.
Drukarnia
Piotrkowczyków należała do najwybitniejszych oficyn polskich, dobra
jakość produkcji i dbałość o poprawność językową tekstu sprawiły,

91

że drukowali tam ówcześni najwybitniejsi autorzy. Z książek drukowanych
w wieku XVII w tej oficynie, w bibliotece znajdują się książki Jana
Kochanowskiego („klocek” zawierający większość dzieł, jest „wydaniem
zbiorowym” Piotrkowczyka), oraz wiele przedruków sejmowych (lata 1550
do 1650).
Niezwykle ważne w naszych zbiorach są najdawniejsze książki,
które pokazują początki polskiej sztuki drukarskiej. Historia nie była
łaskawa dla naszej kultury narodowej, w każdym niemal stuleciu
ponosiliśmy niepowetowane straty. Tym cenniejszy staje się każdy
pojedynczy zachowany wolumin. Połowa z omawianych książek
już została poddana konserwacji; planujemy także ich zmikrofilmowanie,
a w dalszej kolejności przeniesienie na nośniki elektroniczne. Wszystkie
stare druki zgromadzone w Dziale Zbiorów Specjalnych są pod szczególną
naszą ochroną. Robimy to, by przedłużyć ich istnienie, by mogły
w doskonałej kondycji przetrwać następne stulecia, by nie tylko służyły
naukowcom, pasjonatom i ludziom kochającym stare książki, ale także
były śladem naszej narodowej tożsamości dla przyszłych pokoleń Polaków.
Przy opracowaniu korzystałam m.in. z następującej literatury:
1. Słownik pracowników książki polskiej . – Warszawa ; Łódź : PWN,
1972
2. Encyklopedia Powszechna . – Warszawa : S.Orgelbrand, 18593. Katalog wystawy druków krakowskich XV-go i XVI-go stulecia . –
Kraków : Gebethner i Wolff, 1936
4. Sowiński Janusz : Polskie drukarstwo. – Wrocław [i in.] :
Ossolineum, 1988
5. Kosmanowa Bogumiła : Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce. –
Warszawa : LSW, 1981
6. Semkowicz Władysław : Encyklopedia nauk pomocniczych historii.
– Kraków : Universitas, 1999
7. Semkowicz Władysław : Paleografia łacińska. – Kraków : Polska
Akademia Umiejętności, 1951
8. Juda Maria : Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku . – Lublin
: Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, 2001
9. Z badań nad dawną książką . Cz. 2. – Warszawa : Biblioteka
Narodowa, 1993
10. Polonia Typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu
drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Z. II, III, XII. –
Wrocław, 1959-1975
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„Sylwetki bibliotek”
Waldemar Węglewicz

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie
Początki biblioteki publicznej w Opatowie sięgają okresu
międzywojennego. W roku 1918 lub 1920 (ścisła data jest trudna do
ustalenia) powstała biblioteka miejska w Opatowie finansowana przez
samorząd miejski oraz z funduszy społecznych. Ponieważ w tamtym okresie
czasu Opatów był siedzibą władz powiatowych należy dodać
iż w międzywojniu istniały także 23 biblioteki gminne finansowane
i utrzymywane przez samorządy gminne.
W okresie II wojny światowej Opatów opodal którego przebiegała
linia frontu został bardzo poważnie zniszczony. Spłonęły także
księgozbiory biblioteki miejskiej. Po wyzwoleniu w bardzo trudnych
warunkach zarówno finansowych jak i lokalowych pracownicy
przystąpili do organizacji biblioteki w Opatowie. Już we wrześniu 1947
roku zorganizowano bibliotekę powiatową z księgozbiorem w ilości 3000
tomów a miesiąc później tj. w październiku bibliotekę miejską z 1000
tomów. Należy tutaj nadmienić, iż 3 pracowników biblioteki pracując
w arcytrudnych warunkach, często po 14 godzin dziennie kompletowało
księgozbiór, opracowało katalogi, oraz prowadzili wypożyczalnie dla
mieszkańców.
Książki były pozyskiwane poprzez centralną dystrybucję prowadzoną
przez Ministerstwo Oświaty jak również poprzez przejmowanie
księgozbiorów prywatnych znajdujących się w bibliotekach
podworskich. W naszej historii będzie się ciągle przewijał także wątek
bibliotek na terenie powiatu i tak już w 1940 roku powstała biblioteka
gminna w Ćmielowie, Ożarowie i Iwaniskach. W połowie 1948 roku
nastąpił powrót do sieci bibliotek przedwojennych która obejmowała 23
biblioteki gminne oraz 1 miejską w Opatowie. Na terenie gminy Opatów
oprócz biblioteki miejskiej powstało 5 punktów bibliotecznych,
w Jurkowicach, Okalinie, Podolu, Rosochach i Sobiekulowie.
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W roku 1949 znacząco wzrosła liczba woluminów zarówno w bibliotece
powiatowej 7000 tomów jak i miejskiej 2878 tomów. Systematycznie
wzrastała liczba czytelników. Przeniesienie siedziby biblioteki powiatowej
i miejskiej w roku 1957 do nowego pomieszczenia przy ulicy
Sienkiewicza pozwoliło na zmiany toku pracy z czytelnikami.
Organizowano wystawy książek, zespoły głośnego czytania,
wykorzystywano formy wizualne popularyzacji książek: gazetki, plakaty,
wykresy. Stan księgozbiorów wynosił w tym okresie 17.000 tomów
w bibliotece powiatowej. W roku 1955 następuje zmiana w podziale
administracyjnym powiatu. W miejsce gmin powstają gromady. W tym
samym roku biblioteka powiatowa i miejska zostaje połączona.
Po reorganizacji w powiecie opatowskim istnieją 23 biblioteki
gromadzkie, 1 osiedlowa, 1 miejska i 248 punktów bibliotecznych.
Liczba księgozbioru na terenie powiatu sięga 107 285 tomów.
Systematycznie raz na kwartał prowadzono seminaria bibliotekarskie
i udzielano instruktażu w terenie. Prowadzono także konkursy
czytelnicze. Nastąpił duży wzrost czytelnictwa na wsiach. Konieczne
stało się przekazanie księgozbioru bibliotekom gromadzkim. Biblioteka
powiatowa wypożyczyła więc ze swojego księgozbioru 15.000 tomów dla
bibliotek w terenie. Podział na bibliotekę powiatową i miejska w Opatowie
utrzymywał się do roku 1975. Wtedy to w wyniku kolejnej reformy
administracyjnej zniknęły z mapy powiaty oraz zostały utworzone nowe
województwa. Część powiatu Opatowskiego została włączona do nowego
województwa tarnobrzeskiego część przechodzi do województwa
kieleckiego. Kolejny biblioteka zmieniła nazwę. W roku 1976 Miejsko Gminna Biblioteka otrzymała nową siedzibę, budynek przy ulicy Leszka
Czarnego. Realizując swoje zadania stała się centralną biblioteką
w miasto – gminie. Prowadziła trzy filie oraz dwa punkty biblioteczne.
W roku 1989 na wniosek czytelników i władz miasta biblioteka przyjęła
imię Stanisława Czernika - prozaika i poety, twórcy nowego kierunku
w literaturze polskiej zwanego autentyzmem, wywodzącego się
z Zochcina, wsi sąsiadującej z Opatowem. Uroczystość nadania imienia
odbyła się 14 czerwca 1989 roku. Tablice patrona odsłonił jego syn.
Lata dziewięćdziesiąte były latami trudnymi dla biblioteki.
Trudności finansowe spowodowały spadek zakupu książek, w związku
z tym także i czytelników. Co gorsza nastąpiła likwidacja filii i punktów
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bibliotecznych.
Po kolejnej reformie administracyjnej w roku 1998 biblioteka na mocy
porozumienia samorządów miejskiego
i powiatowego dodaje do swej nazwy człon „powiatowa" realizuje
zadania zlecone przez samorząd powiatu. Sytuacja finansowa
biblioteki uległa nieznacznej poprawie. W chwili obecnej biblioteka nasza
posiada trzy oddziały: Czytelnię dla Dorosłych, Wypożyczalnię dla
Dorosłych i Oddział dla Dzieci. W bibliotece zatrudnionych jest łącznie
7 pracowników, w tym 6 bibliotekarzy. W dalszym ciągu biblioteka
pracuje nad upowszechnieniem czytelnictwa i książek, poprzez spotkania
autorskie, organizowanie wystaw i konkursów, lekcji bibliotecznych.
Na koniec należy wspomnieć o ludziach tworzących i rozwijających
bibliotekę. Długoletnią kierowniczką biblioteki była Pani Anna
Staszewska następnie Zdzisława Wojciechowska i Jadwiga Domagała
a w chwili obecnej Waldemar Węglewicz. Do szczególnie znanych
i długoletnich pracowników biblioteki należy zaliczyć, Panią Reginę
Gromek, Józefę Kwaśniak, Teresą Słowińską i Annę Kwiatek. Za swoje
osiągnięcia biblioteka została 3 maja 1987 roku wyróżniona dyplomem
honorowym Ministra Kultury „Za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury".
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Alfreda Borowiec
(1931-2003)
Alfreda Borowiec z domu Wątroba urodziła się 2 stycznia 1931 r.
w Częstocicach (obecnie dzielnica Ostrowca Świętokrzyskiego). Szkołę
średnią ukończyła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Studiowała na wydziale
historii w Krakowie. Przez kilka lat uczyła historii w szkole podstawowej
w Katowicach. Z bibliotekarstwem związana była od 1963 roku tj. od
chwili podjęcia pracy w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu.
W roku 1964 przeprowadziła się do Kielc, gdzie kontynuowała pracę
w zawodzie bibliotekarza w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej (po zmianie jej nazwy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej).
Przez dziewiętnaście lat udostępniała zbiory naukowe w Wypożyczalni
i Czytelni Głównej. W codziennej pracy poznaliśmy Ją jako koleżankę nie
tylko niezwykle obowiązkową i zaangażowaną w problemy Biblioteki lecz
także jako człowieka serdecznego, uśmiechniętego i wrażliwego na sprawy
innych ludzi. Ceniliśmy także Jej fachowość, profesjonalną i serdeczną
obsługę czytelników, a także chęć wspierania innych. Należała do grona
bibliotekarzy lubianych i cenionych także przez grono czytelników, którym
przez wszystkie lata pracy służyła swoją wiedzą i doświadczeniem.
W 1983 roku odeszła na rentę.
Była pasjonatką zawodu oraz kolekcjonerką wydawnictw specjalnych.
Wielokrotnie wyróżniana, nagradzana i uhonorowana odznaczeniem
Zasłużony Działacz Kultury.
Pożegnaliśmy Ją z wielkim smutkiem 7 października 2003 roku.
Jadwiga Zielińska
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
25-303 KIELCE, RYNEK 5 Tel. 344-70-74
FAX 344-59-21; biblioteka@wbp-kielce.one.pl

Dyrektor
Andrzej Dąbrowski
tel. 34-469-20; 34-459-21

Dział Udostępniania Zbiorów
Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 34-453-84, 34-215-14

andrzej.dabrowski@wbp-kielce.one.pl

wypozyczalnia@wbp-kielce.one.pl
czytelniao@wbp-kielce.one.pl

Główny Bibliotekarz
Jadwiga Zielińska

Dział Bibliograficzny
Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 34-470-75

jadwiga.zielinska@wbp-kielce.one.pl

info@wbp-kielce.one.pl

Dział Zbiorów Specjalnych
bopia@wbp-kielce.one.pl

Dział Informacji Elektronicznej
Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 34-441-90
pracownia@wbp-kielce.one.pl

Dział Metodyki, Szkoleń i Analiz
instrukcyjny@wbp-kielce.one.pl

Czytelnia Czasopism
ul. Pocieszka 17
tel. 34-271-65
czytelniac@wbp-kielce.one.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów
opracowanie@wbp-kielce.one.pl

Biblioteka Literacka
Os. Barwinek, Pawilon 28
tel. 36-112-14

Dział Administracyjny
administracja@wbp-kielce.one.pl

Dział Księgowości
księgowość@wbp-kielce.one.pl
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